
ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל

1 מכירה מס’ 

Tel : 972-77-5140223

Fax : 972-77-5140167

www.Kedem-aucTions.com

טלפונים בזמן התצוגה

972-77-5140223

972-54-2865651

ימי תצוגה
11:00 - 15:00  19.9.08  יום ו'
12:00 - 20:00  21.9.08  יום א'
12:00 - 20:00  22.9.08  יום ב'
12:00 - 22:00  23.9.08    יום ג'
11:00 - 15:00  24.9.08  יום המכירה - יום ד'

התצוגה תתקיים במשרדנו
רח' בית הדפוס 20, גבעת שאול, ירושלים

יום רביעי, 24.9.2008, כ"ד באלול תשס"ח, 17:00

טלפונים בזמן המכירה

972-54 -2865651-2-3-4

המכירה תתקיים בבית בלגיה 
האוניברסיטה העברית ירושלים, קמפוס גבעת רם
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1. שתי חוברות ציוניות - שלום עליכם

 הקונגרס היהודי בבזל. .1
"דער יודישער קאנגרעסס אין באזעל" 

מ. מאנדעלשטאם, שלום עליכם.
ווארשא,1897, בדפוס האחים שולדבערג.

]2[ 30 עמ'. ביידיש.
כריכה רכה רופפת, כריכה אחורית חסרה.

 לשם מה צריכים היהודים מדינה.  .2
"אויף וואס בעדארפען יודען אלאנד?"

שלום עליכם.
ווארשה, 1898, דפוס שולדבערג.

20 ]2[ עמ', ביידיש.
כריכה קשה לא מקורית. מצב טוב מאד.

שתי החוברות נדירות ביותר, מהדורה ראשונה.

$300

2. נאום הרצל בקונגרס הציוני ה-4 

dR. TH. HeRZl Rede… iV. ZionisTen-
 conGResse Zu london 13, 14, 15 und 16
auGusT 1900

וינה, 1900.
8 עמ', ˚8.

מצב מצוין.

$180

3. אוגדן גלויות הקונגרס הציוני ה- 9

אוגדן המחזיק 12 גלויות, הכריכה מקרטון כחול-אפור 
 .xi ZionisTen-KonGRes wien 1913 עם הכתובת
שצילם  בתמונות,  פלסטינה  מהסדרה  הן  הגלויות 

כאהן, הוצאת JudiscHen ZeiTunG, וינה. 
הגלויות ממוספרות 13-24 וכוללות תמונות נוף מא”י 
כולל בי"ס בצלאל, גימנסיה הרצליה, המושבה כנרת.

רימר מציין רק גלויה מספר 18 מאוגדן זה )רימר 32(, 
כנראה לא ראה את האוגדן.

מצב טוב מאד למעט פגמים בפינות הכריכה, הגלויות 
במצב מצוין. 

נדיר מאד!

$700

 ספטמבר 2008 |  2



4. אוסף פריטים קונגרס ציוני ה-10 

ישראלית  הארצי  התערוכה   חפצי  .1
בכנסיה העשירית בבזל.
יפו, תרע"א, דפוס אתין.

 8 עמ’ ˚8. 
אנו  לפנינו  קשות...  ההתחלות  כל  "אולם 
לא תערוכה כי אם נסיון של תערוכה ארץ 

ישראלית" 
בתערוכה  שהוצגו  הפריטים  רשימת 
)אולי התערוכה הא"י הראשונה(  בקונגרס 
גירניום  של  )שמן  חקלאיים  מוצרים  כולל 
עשוי בראשון לציון ושעורה מעזה( ומוצרי 
תעשיה ואּומנות )סלים עשויים ע"י תימנים 
וכן  מראשון-לציון(  בנות-יענה  ונוצות 
בארץ  חינוך  ממוסדות  וחפצים  תמונות 

ישראל.
ה-10  הציוני  לקונגרס  מקדים   פרסום  .2
בתוך מסגרת מעוטרת. דף בודד בגרמנית 

23x28 הוצאת דיע וולט.
 גלויה שנשלחה אל ציר בקונגרס הציוני  .3
מחולקת.  לא  נוף  תמונת  בבאזל.  ה-10 

חותמות דאר TRoPau ובאזל.

$200

5. שתי סיכות קונגרס ציוני

ועליה   3.5x2 בד  מצופה  מלבנית  1. סיכה 
"קונגרס  הכתובת  עם  מוזהב  מלבן  מודבק 

הציונים התשיעי בהמבורג".
ס"מ.   2.5 קוטר  משושה,  אמייל  2. סיכת 
הכיתוב: "ק.צ. י"א" )קונגרס ציונים י"א( בתוך 
מגן דוד, הכיתוב והמגן-דוד בזהב, הרקע כחול 

ולבן.

שתי הסיכות במצב טוב מאד.

$120
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    $100

6. שתי חוברות קונגרס ציוני 12

 מורה דרך לבאי הקונגרס. יוצא לאור ע"י הלשכה  .1
של הקונגרס הציוני השנים-עשר. מדריך מלא בארבע 

שפות: עברית, פולנית, אנגלית וגרמנית.
בקונגרס:  היום-יום  חיי  לגבי  הנחיות  כולל  המדריך 
איזור  של  מפות  וכן  תשלומים...  דואר,  מזנונים, 

הקונגרס.
 FReie ZionisTiscHe BlaTTeR,  .2
 KonGRessHeFT

82 ]2[ בגרמנית.
הקונגרס  לכבוד  שיצאה  הירחון  של  מיוחדת  חוברת 

ה-12.
2 החוברות בגודל ˚8 ובמצב טוב מאד. 

7. חותמות דאר הקונגרס הציוני ה-13

שתי גלויות ושתי מעטפות שנשלחו בדואר אל צירים 
בקונגרס הציוני ה-13 בקרלסבד, 1923, בכולן חותמת 

הקונגרס.
בלגיה,  רומניה,  המכתבים:  של  המוצא  ארצות 

אוסטריה וצ'כיה.
גודל ומצב משתנים.

$200

8. הקונגרס הציוני ה-17 

שלושה פריטי נייר מהקונגרס הציוני ה-17.

 גלויה רשמית של הקונגרס "לא יברח איש כמוני",  .1
חותמת  עם  נשלחה,   )65 )רימר  בודקו  יוסף  צייר 

הקונגרס. מצב טוב, למעט שלושה קפלים בפינות.
 כרטיס לאורחים בצבע בז' – מצב בינוני מקומט. .2

 כרטיס לאורחים בצבע ורוד, מצב טוב מאד למעט  .3
קפל במרכז.

$150
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$180

שישה פריטי נייר מהקונגרס 
הציוני ה-20.

 כרטיס אורח בצבע ירוק  .1
בהיר, גודל גלויה, קרוע מעט 

בפינה.
 כרטיס פקיד בצבע חום  .2

בהיר, גודל גלויה.
 כרטיס אורח בצבע חום,  .3

גודל גלויה.
 תכנית הישיבה החגיגית  .4

בצבע בז', על הכריכה 
מודפסת תמונתו של הרצל. 

.215x1

שלושה מסמכים הקשורים 
לשקל הזהב מהשנים תרפ"ג-

תרפ"ד.

 קבלה זמנית על תרומת  .1
לירה מצרית אחת, שנתרמה 

בירושלים ב-26.4.1923 
וחתימת הגובה זליג ויצמן.
 מכתב בקשה לתרומה  .2
של שקל זהב לקרן היסוד, 

חתום ע"י נשיא הועד הפועל 
של ההסתדרות הציונית 

נחום סוקולוב.
 תעודה המאשרת תרומה  .3

של שקל הזהב. התעודה 
עשויה מניר איכותי, עליו 
מודפס שקל הזהב בתוך 

מסגרת מאוירת ע"י בודקו. 

כולל חתימה גדולה של חיים 
ויצמן בדפוס.

"הקונגרס הציוני השלושה-
עשר שהתכנס בקרלסבד בח' 
אוגוסט 1923, הטיל חובה על 
כל ציוני שידו משגת, להרים 

שקל זהב נוסף על השקל 
הרגיל... מכסת שקל הזהב 
המינימלית היא לי"ש אחת 

לשנה לכל חבר".

הגודל משתנה. שלושת 
הפריטים עם קפל באמצע, 

אך במצב טוב מאד.

$300

10. שקל הזהב - חתימת סוקולוב

9. הקונגרס הציוני ה-20
 "תעודת הקונגרס – בזה  .5
מעידים כי מר, מרת__מ__ 
נוסע)ת( על מנת להשתתף 
בקונגרס הציוני הכ'..." צבע 

.15x11 ,כתום
6. גלויה רשמית של 

הקונגרס ה-20 שנשלחה 
מהקונגרס לא"י עם 

החותמת של הקונגרס )רימר 
.)80

כל הפריטים במצב טוב 
מאד, אך מקופלים באמצע, 

למעט הגלויה שאינה 
מקופלת.
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מהד’   - הרצל   - אביב  תל   .12
ראשונה בעברית

תל-אביב, ספור מאת תיאודור הרצל.
האורגניזציא  הוצאת  תרס”ב,  ווארשא, 

הציונית הרוסית, דפוס "הצפירה".
319 עמ’. ˚8.

של  בעברית  ראשונה  מהדורה 
נ.ס."  לעברית  "העתיק  "אלטנוילנד", 

)נחום סוקולוב(.

מקורית,  לא  כריכה  טוב,  במצב  הספר 
רוב  על  כתמים  משופץ,  השער  עמוד 
עמודי הספר. דף אחד עם קרע משוקם 
וקרע לא משוקם, ללא פגיעה בטקסט.

$250

11. שתי גלויות ציוניות מוקדמות

 שתי גלויות שנשלחו לוינה.

מאוקטובר  העיתון  שער  ציור   ,usT und wesT .1
1901 עם ציור של ליליאן. חותמת דואר 1902.

באזל  ה-6,  בקונגרס  יהודים  ספורטאים   קבוצת  .2
,1903

JudiscHe TuRneRGRuPPe am Vi ZionisTen-
 conGRess, Basel, 1903

לשנה טובה תכתבו.                                  ,וינה, מס’ 33.

מצב טוב, קמטים קטנים בפינות.

$180

VeRlaG “Zion”

 13. מדינת היהודים - ניו יורק

דער אידענשטאט – טהעאדאר הערצל.
מ.  בהוצאת   )c.1915( חש"ד  יורק,  ניו 

יאנקעוויטש
 ]4[ 94 עמ'. ˚8.

תכלת,  בצבע  רכה  מקורית  כריכה 
במרכזה תמונה של הרצל בתוך מסגרת 
מרובעת, עם דגל ישראל ודגל ארצות-

הברית ושני מגני-דוד.

כרוך מחדש בכריכה קשה קרועה מעט 
הכריכה  שער  דהויות,  אותיות-זהב  עם 

המקורית מנותק בחלקו מגוף הספר.

$200

 ספטמבר 2008 |  6



עשר גלויות עם דמות הרצל, תשע מתוכן נשלחו בדאר.

 "אם חפצים אתם – אין זו אגדה", הוצאת קק"ל, קלן,  .1
הגלויה בגוון כחלחל, חותמת דואר 1908. 

 זהה לקודמת, רק בתוספת כתיבה וחתימה טובה,  .2
עברית-גרמנית, גוון ספיה. קמט בפינה שמאלית תחתונה.
3. תמונת הרצל וחתימתו, הוצאת "ציון", וינה, 1904, לא 

מחולקת.
 "ציון מעון חשקי..." הוצאת "ציון", וינה, הבול נתלש. .4

 תמונת הרצל )מביט שמאלה( וחתימתו, הוצאת  .5
קק”ל, 1912. 

 הרצל על אניה, לא מחולקת, תאריך בכ"י 4.7.1911. .6
 ד"ר בנימין זאב )תאודור( בן יעקב הרצל, קרן תל חי,  .7

ת"ש )1940(.
 JsidoR הרצל במסגרת מאוירת אוולית, הוצאת  .8

KnoPF, וינה, לא מחולקת.
 הרצל על רקע מפרץ חיפה, דפוס גולדברג, ירושלים.  .9

חתימה בפינה תחתונה מ.ג )מאיר גור אריה(, תאריך בכ"י 
1930. הבול נתלש עם נזק לגלויה.

 תמונת הרצל, הוצאת קק"ל, קמט בפינה ימנית- .10
תחתונה.

הגלויות במצב טוב מאד אלא אם צוין אחרת.

$300

14. הרצל - אוסף גלויות

הודעה על פטירת הרצל, עם מועד ההלוויה ומיקומה. על 
המודעה חתומים הארגונים היהודים האקדמים: עבריה, 

קדימה, לבנונה, מכבאה ואוניטס. וינה, יולי 1904.
.23x30 דף בודד, מסגרת שחורה רחבה

מצב טוב, למעט קרע קטן.

120$

15. מודעת אבל - פטירת הרצל
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16. כרזה - מיקרוגרפיה 
- הרצל

כרזה עם דיוקן מיקרוגרפי 
של תיאודור הרצל. 

חייו  ימי  "תולדות  הטקסט 
בתחיית  גדולתו  ופרשת 

העם העברי...".
 naTHaniel חזן,  נתנאל 
cHasin, וושינגטון 1929.

פשתן  בד  על  מודבקת 
לתצוגה ושימור.

.26x37.5
מצב טוב מאד.

$120

17. קופת קק”ל מקרטון - פולין

בצדה  תכלת.  בצבע  מקרטון  מתקפלת  קק"ל  קופת 
האחד כתוב בעברית, בצדה השני ביידיש, עם חותמת 
 dR. med המדפיס:  הצדדים.  בשני  הקק"ל  ועד  של 

 KoHneR, KaRlsBad
.6.5x10

אינה מופיעה בקטלוג “הקופסה הכחולה”.
הקופסה במצב חדש, מעולם לא נפתחה.

 $220
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18.  2 טלגרמות קק”ל

 טלגרמה מקופלת כפי שנשלחה בדואר,  .1
קק"ל.  של  שעוה  חותם  האחורי  בחלקה 
בזוגות  צדיה  משני  מאוירת  המסגרת 
דוד  מגיני  ושלושה  מחייכים  חקלאים 

במרכז ומתחת לדמויות.
הטלגרמה מצוירת בכחול ובתחתית "בול" 

אדום. סימן מים של הקק"ל.
.)c-9 23 )לדניx19 ,1908 

מסגרת  בשימוש,  היתה  שלא   טלגרמה  .2
יידיש  עברית,  בפינות.  דוד  מגני  תכלת, 

ופולנית.
.)e-5 21 )לדניx17 ,1921 ,פולין 

$70

19. קופת קק”ל - גלויות

כספים  לאיסוף  הקשורות  גלויות  חמש 
הלשכה  הוצאת  הקימת,  הקרן  בקופות 

המרכזית לגליציה המזרחית בלבוב.

בחזית  תכלת-ירקרק,  ניר  על  1. גלויה 
פרסומת ביידיש לקק"ל, המציינת את גובה 
ההכנסות מקופת קק"ל. בצד הכתובת ציור 

של קופת קק”ל.
 גלויה על ניר חום, זהה למס.1 אך הכיתוב  .2

בפולנית.
3. גלויה על נייר חום-ירקרק, בחזית נוסח 
מעט שונה ממס. 1, בצד הכתובת ציור גדול 

של קופת קק"ל.
על  המודיעה  וביידיש  בעברית   גלויה  .4
קופת  של  ההרקה  מורשה  ביקור  תאריך 
הקק"ל. בצד הכתובת אישור על סכום כסף 

שנאסף בקופה )ביידיש(.
 גלוית פרסומת בעברית וביידיש לקק"ל,  .5
בחזית פירוט פעולות הקק"ל. בצד הכתובת 
בקופה  שנאסף  כסף  סכום  על  אישור 

)ביידיש(.

הגלויות לא היו בשמוש וכולן במצב מצוין, 

כפי שיצאו מבית הדפוס, למעט גלויה 4, בה 
 )20.12.1925( הקופה  הרקת  תאריך  מצוין 

ולה קמט קל בפינה.

לוט מיוחד, כל הגלויות נדירות מאד!

$220
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20. קופת קק”ל - פריטי נייר - לונדון

ארבעה פריטי נייר הקשורים לאיסוף כספים 
לונדון,  באנגלית.  הפריטים  קק"ל,  לקופת 

שנות ה-20. 

קק"ל  כתובת  הבול  בצד  קטנה,   גלויה  .1
בלונדון ומצד שני טופס התחייבות לשלשל 
אדמות  לרכישת  קק"ל  לקופת  ליום  פני 

בארץ-ישראל.
קק"ל  קופת  ריקון  על  קבלות   שתי  .2
לבעל  אחד  העתק  ממנה.  שנאסף  והסכום 
הקופסה והשני למשרד המרכזי של הקק"ל 
"בוטל".  חותמת  עם  הקבלות  שתי  בלונדון. 

סימני מהדק-משרדי על שתי הקבלות.
 פרסום צבעוני למען איסוף כספים לקופת  .3
קק"ל, 4 עמ'. ציורים גדולים של קופת קק"ל 
הקק"ל.  ע"י  שנרכשו  אדמות  של  ותמונות 
והוא  שנאסף  הסכום  נרשם  זה  בפרסום 
לבעל  תודה  והבעת  סופית  כקבלה  נשלח 

הקופסה הכחולה.

מצב טוב מאד.
אוסף נדיר, הפריטים לא היו בשימוש.

$150

21. קק”ל - גלויות מוקדמות

שלוש גלויות מצוירות ע"י רוחמובסקי, פריז. בשלוש הגלויות 
משלשל  סבא  נראה  בציור  שונה,  הכיתוב  אולם  זהה  ציור 
מטבע לקופת הקק"ל ומחבק את נכדו. לידם הדפסה של בול 

קק"ל – ציון.

נשלחה  וביידיש,  בעברית  לישראל  קיימת  קרן   הכיתוב  .1
בדואר, חותמת 1907.

טובה,  וחתימה  כתיבה  לישראל,  קיימת  קרן   הכיתוב  .2
עברית וגרמנית, נשלחה בדואר, חותמת 1907.

נשלחה  וגרמנית,  בעברית  לישראל  קיימת  קרן   הכיתוב  .3
בדואר 1911.

בנוסף  קק"ל  בולי  בכולן  מאד,  טוב  במצב  הגלויות  שלוש 
לבולי הדואר האוסטרי.

$100

22. קק”ל – תרומה לעצים - גלויות

6  גלויות קקל 1910-20, בכולן תעודת תרומת עצים או זיתים 
אחת  שונות  הגלויות  בדואר,  נשלחו  מהגלויות   4 לקק"ל. 

מהשניה.

$150
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משרדי  חומר   - - פולין  קק”ל  קופת   .23
ופרסומי

פריטי נייר שהיו בשימוש משרדי הקק"ל בפולין, שנות 
ה-20.

 הקופסה של הקרן הקיימת, חוברת קטנה בשלוש  .1
שפות )עברית, יידיש, פולנית(.

אדם  כל  "חייב  קק"ל.  קופת  של  ציור  העטיפה  על 
לבית  למעונו,  הקהק"ל  קופסת  את  להכניס  מישראל 

מסחרו, ללשכתו וכו'..."
ליגיטימציה מספר__. פנקס   מרכז הקק"ל בלבוב,  .2
יפוי כח "לגבות תרומות לטובת הקק”ל... להריק את 

קופסות הקרן הקימת לישראל".
 שלושה טפסים שונים לשימוש משרדי בהם נרשמו  .3
שנשלחו  הקופות  מספר  הקק"ל,  מקופות  ההכנסות 

לישובים שונים, תאריכי ריקון הקופות וכו'.

סה"כ 5 פריטים במצב מצוין למעט חור תיוק אחד. לא 
היו בשימוש.

$180

24. קופת קק”ל

קופת קק"ל בצבע תכלת עם ציורים בלבן, ארץ ישראל, 
סוף שנות השלושים, כנראה תוצרת זלצמן. 

לא מופיעה בקטלוג "הקופסה הכחולה", שם מופיעה 
הכחולה  )הקופסה  מיניאטורית.  אך  לזו,  דומה  אחת 

.)20
חריץ  העליון  האחורי  בצדה  בינוני,  במצב  הקופה 
חסרות  הכסף  להכנסת  בחריץ  ס”מ.   4 באורך  רוחבי 
השרשראות, ישנם מעט שקעים בפח ושלושה קילופי-

צבע קטנים.

$180

25. משלוחי מנות - קק”ל - פורים תרפ”ד

לישראל  הקיימת  הקרן  ועד  מאת  מנות   משלוח  .1
בירושלים, פורים תרפ"ד.

בתוך  אריה  גור  מאיר  של  גלויות   6 כולל  המשלוח 
כריכה כחולה מודפסת. הגלויות מודבקות על קרטון. 

.15x12
מצב טוב מאד.

 מפרחי אדר בירושלם, סדרו ע"י תלמידים – משלוח  .2
מנות מועד הקרן הקיימת לישראל בירושלם. 

צמחים  מודבקים  עליהם  דפים,   12 כולל  המשלוח 
מיובשים וליד כל צמח מופיע שמו בכתב-יד.

.31x17 .כריכה כחולה מודפסת, קשורה למעלה בחוט

מצב טוב, קרע בכריכה.

$120
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26.  כרוז מרכז התרבות הציוני - מולדביה

אכזרית  בצורה  שנרצחו  ביהודים  פוגרום  ומתאר  ליהודים  פונה  הכרוז 
ורכושם נבזז. "אנחנו קוראים ליהודי כל העולם לפעול נגד הזוועות..."

הכרוז כתוב ברומנית, אך כנראה מקורו במולדביה.
.34x21

מצב טוב, מעט קרעים בחלק העליון של הדף. 

$120

27. אוסף כרוזים רויזיוניסטים וורשא-ווילנה

12 כרוזים משנות ה-30, שנדפסו בוורשא ווילנה. הכרוזים עוסקים בענייני 
השעה של התנועה הרויזיוניסטית, בחירות, הכשרה, רצח ארלוזורוב וכו'.

הכרוזים ביידיש.
גודל ומצב משתנים.

$260
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28.  יומן בכ”י - שפיה 1913

.11x7 .מחברת 30 דפים, כריכת קרטון
מכיל  המושבה.  וממקימי  שפיה  של  רבה  קנטור,  דב  חיים  של  היד  כתב 
תיאורים של חיי הכותב: עבודות השדה והכרם, חובות, קניות, נסיעות. כולל 
במאורעות  )שנרצח  בהרן  דוד  ר'  בן  נחום  וחתנו  בניו  של  הפעילות  תאור 

תרפ"ט(.
היומן כתוב בכתב קטן, מתחיל בערב פסח תרע"ג ומסתיים בסיכומים של 

שנת תרע"ג.
התקופה  בשלהי  במושבה  היום-יום  את  חיה  בצורה  המתאר  מרתק  יומן 

העות'מאנית.

$100

29. חוזה אריסות וחוזה מכירה - יק”א  

 "קונטרקט של הבטחת מכירה" דו לשוני )עברית וצרפתית(. .1
פורמט חוזה בין יק"א לאיכר/ים, בדבר מכירת קרקעות בסוריה לנציג יק"א 

הנרי פרנק וקבלת קרקעות והלוואה לבניית בתים במקום אחר.
]2[22 עמ'. ˚4, כריכה בצבע ירקרק, חתימות ובולי הכנסה.

החוזה נחתם ביוני 1911 ומולא בצרפתית.  
w .מצב טוב, שני חורי תיוק, שני דפים באמצע מנותקים
 "קונטרקט של אריסות" דו לשוני )עברית וצרפתית(.  .2

פורמט חוזה בין "אדון __ בא כח של בעל אחוזה __ והאדון __ אכר, נתין 
__ המתיישב ב..." הסכם אריסות לשטח של 250 דונם.

החוזה מולא בצרפתית, נחתם ביום 26.10.1913 
9 ]3[ עמ', ˚4, כריכה בצבע תכלת, חתימות ובולי הכנסה.

"האדון __ מתחייב מצדו: לעבוד את האדמה הנתנת לו באופן טוב, שלא 
להוריד את מחירה ולא לתת לאחרים להוריד אותו..".

מצב טוב, שני חורי תיוק.
שני מסמכים נדירים מסוף התקופה העות'מאנית.

$180
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בני  תמיכת  לחברת  החברים  30. רשימת 
ישראל

עובדי  ישראל  בני  תמיכת  לחברת  החברים  רשימת 
ובארץ הקדושה לשנת  ובעלי מלאכה בסוריא  אדמה 
1900, ונלווה לה רשימת ההכנסה לפי הערים, בצירוף 

הרשימת מספר החברים ושמות המורשים.
אודסה, תרס"ב, דפוס אבא דוכנא.

.8˚ ,36 ,xiii 
של  הרשמי  שמה  הוא   ישראל"  בני תמיכת  "חברת 
אגודת "חובבי ציון" ברוסיה. החוברת כוללת דו"חות 
 לפי   תרומות  ורשימות  תרומות סכומי שנתיים, 

מקומות. 
כריכה לא מקורית, עליה מודבקת המעטפת המקורית. 

נזקי מים בחלק התחתון לכל אורך החוברת.

$100

31. בני ברית - ספר החוקים

ותוקן  הוגה  ברית,  בני  לאגודת  אשר  החוקים  "ספר 
באספת האגודה הכללית שהיתה בעיר נויורק מיום א 

עד ו מרס 1885 )נעתק ע"י דוד ילין(".
הוצאת לשכת ירושלם בעה"ק ירושלם, דפוס לונץ.

23 ]1[ עמ', ˚16.
בפתח הדבר "תכלית האגודה בני ברית היא לאחד את 
היהודים בדבר הטבת עניניהם היותר נעלים ועניני כל 

בני האדם..."
לשכותיה  לפעילות  הקשורים  חוקים  כוללת  החוברת 

השונות של האגודה.
אין בספריה הלאומית.

לא  בתיקון  תוקנה  הכריכה  בכריכה,  ס"מ(  )כ-3  קרע 
מקצועי.

32. בית החולים שערי צדק - ירושלים - 1903

ירושלם  בעה"ק  צדק  שערי  הכללי  החולים  "בית 
תובב"א – קורותיו, תכונתו ומצבו בלוית תמונת הבית 
ארץ  מלוח  מיוחדת  ]הדפסה  תרס"ב(...  בחורף  )חונך 

ישראל שנה ה' לשנת תרס"ג[", זלמן בן טובים.
ירושלים, 1903,דפוס לונץ.

]1[ 11 עמ' ˚16.
בית  הקמת  ספור  את  בפרוטרוט  המתארת  חוברת 
החולים  בבית  תיאור החדרים השונים  כולל  החולים, 
בית  חזית  של  ותמונה  המירוק...(  חדר  )המרחצאות, 

החולים.

$40
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33.  מזכרת משה וירושלים - מונטיפיורי

לכבוד השר  ומנחה  שי  "יובל  וירושלים,  מזכרת משה 
הצדיק ר' משה מונטיפיורי )וכל אוהביו( ליום מלאת לו 

מאה שנה תמימים", יהושע פאלק זאב וולפסון.
טשערנאוויטץ, 1884 בדפוס הר' אלישע היילפערן. 
31 ]1[ עמ', ˚8. שער נוסף בגרמנית בעמוד האחרון.

ימצא  וחסד  צדקה  רודף  א.  מאמרים:  שלושה  מכיל 
חיים צדקה וכבוד – על חיי ר' משה מונטיפיורי, צדקת 
ר' משה מונטיפיורי, כבוד ר' משה מונטיפיורי. ב. חיבת 

יישוב א"י. ג. תקות ישראל ויהודה.
מצב טוב, כריכה קשה לא מקורית.

$80

הולדתו  ליום  שיר   - מונטיפיורי  משה    .34
המאה

"משה משה – מזמור שיר אומר כבוד וברכה להאיש 
הצדיק  השר  השם  איש  הוא  מרבבות,  הדגול  הגדול, 
משה מונטיפיורי, בהתהלכו באור החיים מיום התשיעי 

לחדש השמיני בשנה הזאת, בשנת המאה..." 
אברהם כהן קאפלאן.

וינה, תרמ"ד, דפוס מאריטץ קנאפפלמאכער,
 10 עמ', ˚8.

לכבוד  בתים   23 בן  הלל  שיר  מכילה  החוברת 
מונטיפיורי במלאת 100 שנים להולדתו.

קרעים  ומספר  באמצע  קל  קפל  למעט  טוב,  מצב 
בכריכה.

$80

35.  אגודת “בני בנימין”

"בני  הצעירים  החקלאים  הסתדרות  נוסדה  ב-1921 
במושבות,  השני  הדור  בני  של  התארגנות  בנימין", 
ששמה לה למטרה לייצג את חבריה במועצות השונות 
עבור  ובשמירה  ביקבים  עבודה  מקומות  ולייצר 

חבריה.

והארץ,  הזמן  לשאלות  קונטרסים  הבנין,  1. לקראת 
חוברת א'.

ת"א, תרפ"ב, 24 עמ'. ˚8. 
חוברת ראשונה של בטאון הסתדרות בני-בנימין בא"י, 
כולל מידע על הפעילות השוטפת בהסתדרות והנעשה 

במושבות.
 כרוז לכבוד הלורד בלפור .2

הכרוז מתאר את תולדות המושבות והתפתחותן, כפי 
הנראה מן התוכן, הכרוז נלוה למתנה שניתנה ללורד 

.26.5x32 .בלפור בעת ביקורו הראשון בא"י

פגיעה  ללא  וקרעים,  כתמי-חלודה  עם  הפריטים  שני 
בטקסט.

$70

  15 |  מכירה מס' 1



36. שתי חוברות ציוניות 
- אנגליה 1920 

1. זכרון ההפגנה באולם רויאל אלברט, 
את  לחוג  תר"פ,  תמוז,  כ"ו  ב',  ביום 
לבריטניה  נתינת המנדט  של  המאורע 
בית  בתור  ישראל  ארץ  על  הגדולה 
ראש:  היושב  ישראל.  לעם  לאומי 

הלורד רוטשילד.
בעברית  שערים  באנגלית,   .8˚ עמ'.   8

ובאנגלית.
"התקוה"  את  כוללת  חגיגית,  חוברת 
בעברית ואנגלית, מפת הארץ, רשימת 
ויצמן  הרצל,  של  ותמונות  נואמים 

וסוקולוב. 
 .2

 
ההסתדרות  וחשבונות,  שנתי  דו"ח 

הציונית, המשרד המרכזי. 
16 עמ' ˚8.

מצב טוב מאד.

ZionisT oRGanisaTion 
cenTeRal oFFice, 
Balance sHeeT and 
accounTs 31 maY 1920

לחיים  הקדשה  עם  כריכה   .37
ויצמן 

פיסיקה, ב. קוסטרינסקי.
יהודה  בן  "צבי  הוצאת   ,1927 וילנה, 

ליב מ"ץ".
]10[ 639 ]2[ עמ',˚8.

הספר כרוך בכריכה דמוית-עור, עליה 
"למנהיג  זהב  בצבע  באותיות  מוטבע 
הנכבד... הפרופסור חיים וייצמן, לזכרון 
המכללה  פתיחת  ביום  הלאומי  חגנו 

העברית 1925", הכריכה חתומה.
מקורית  קופסה  בתוך  נמצא  הספר 

פגומה.

$70

38. סיכה - פתיחת האוניברסיטה 
1925

מבנה  אובלית  מסגרת  בתוך 
)שלא  עגולה  כפה  עם  האוניברסיטה 
דוד  מגני  שני  התחתון  בחלק  נבנה(. 
פתיחת   – תרפ"ה  ניסן  "ז'  והכתובת 

המכללה העברית בירושלים".
.4x2.5 סיכת נחושת מלבנית

מצב טוב מאד, נדיר.

$40

39.  קנו תוצרת הארץ!

"רשימה שלמה המכילה את השמות והכתבות 
בארץ-ישראל,  היהודיים  עסקי-התעשיה  של 

ערוכה לפי המקום והמקצוע".
המסחר  מחלקת  הוצאת   תרפ"ד,  ירושלים,
והתעשיה של ההנהלה הציונית בארץ ישראל.  

]8[ 20 ]4[ עמ'.˚4 צר.
פוגע  שאינו  חור-תיוק  למעט  מאד,  טוב  מצב 

בטקסט.

נדיר מאד, כנראה חוברת "דפי זהב" הראשונה 
$200שנדפסה בארץ ישראל. 

$100
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40. חוברת תקנות- חברת יער

תקנות "יער" – חברה ליעור בארץ 
ישראל )בערבון מוגבל(.

 שושני,   וס.  איתן  א.  דפוס יפו,
ח.ש.ד

  )c.1920(
16 עמ', ˚8.

בחוברת מופיעות תקנות חברת "יער" 
ומטרותיה.

מצב טוב מאוד

$50

41. רכבת בפלשתינה - 1935

PalesTine RailwaYs & 
oPeRaTed lines, RePoRT oF 
THe GeneRal manaGeR on 
THe adminisTRaTion oF THe 
RailwaYs… 31sT maRcH 1935.

ספר המסכם את פתוח מסילות הרכבת 
 ,1935 וירדן בשנת  בפלשתינה, מצרים 
כולל דו"חות כספיים, תנועות נוסעים, 
הבטים מכניים והנדסיים וכו'. 5 עמודי 
תמונות, בהם המסילה לשכם שניזוקה 
מסילות  מפת  גם  מצורפת  בשטפון. 

הרכבת בפלשתינה, ירדן ומצרים. 
 .4˚ ,130 ]11[ 

מצב בינוני, מעט נזקי עש ומעט כתמי 
חלודה. גב הספר פגום.

$80

יקבי  של  התקנות  ספר   .42
ראשל”צ וזכרון-יעקב 

הכורמים  לאגודת  התקנות  ספר 
ראשון-לציון  יקבי  של  המשותפת 

וזכרון-יעקב.
ירושלים, תרס"ח, דפוס אברהם משה 

לונץ.
39 עמ', ˚16.

מצב טוב, מעט קרעים בשדרה וכתמים 
בכריכה האחורית.

נדיר.

$100

 - הסיוע  - ועד  המשביר   .43
ירושלים 1916

לפעלות  מפרטת  הרצאה   – "המשביר 
היהודית  המכלת  וועד  הסיוע  ועד 
בשנת  'ולקן'  האניה  ע"י  האמריקנית 

תרע"ה".
ועד המכלת,  הוצאת  תרע"ו,  ירושלים, 

דפוס שעהנבוים את ווייס.
 i[ V[ 88 עמ', ˚8.

וחשבון מפורטים  דין  חוברת המציגה 
להתנהלות ועד הסיוע לאנשי ירושלים 
בראש  ה-1.  העולם  מלחמת  בימי 
ד"ר ארתור  ילין.  דוד  ועד הסיוע עמד 
רופין היה נשיא המרכז של ועד הסיוע 
א.  אוטיס  וד"ר  בא"י  האמריקני 
גליזברוק, קונסול אמריקה בירושלים, 
האניה  "ולקן".  האניה  בהבאת  סייע 
קמח,  טון  ב-900  טעונה  לא"י  הגיעה 
לאנשי  חולקו  אשר  ואורז  סוכר 

ירושלים ע"י הועד. 
כתמים  מנותקים,  אחרון  ודף  כריכה 

רבים.

$70
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44. בנק עזרה - תקנון החברה 

החברה"  "תזכיר  חוברת  עזרה,  בנק 
ותקנון החברה, בעברית ואנגלית.

דפוס סלומון, ירושלים, 1929.
11 עמ', ˚16.

$50

45. גדרה כפר מרפא ומרגוע 

מקום   - ומרגוע  מרפא   כפר  -  "גדרה
הבראה-אוירית של ארץ-ישראל".

 דפוס  גפן, בן  ד"ר   הוצאת  תל-אביב,
עזריאל. 

 16 עמ', ˚8. 
חוברת פרסומית עם צילומים של בית 

ההבראה לחולי ראות "בילו".

$50

- פנקס תקנות  ציון  שושנת   .46
ותשלומים

ירושלים, 1922, דפוס רפאל ח. הכהן.
ציון  שושנת  שכונת  ליסוד  פנקס 
רכישת  תנאי  ירושלים,  בסביבות 

מגרשים בשכונה. 
.8˚ 

$70

47. תקנות כנסת ישראל

ישראל,  כנסת  של  להיוסדה  "תקנות 
שהותקנו ע"י הנציב העליון עפ"י סעיף 
והדתיות  העדתיות  פקודות  של   2

1926", הועד הלאומי ליהודי א"י.
ירושלים, תרפ"ח, דפוס עזריאל.

17 ]2[ עמ', ˚8.  

מצב בינוני, קמטים, קרע בעמ' 11.

$40
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 48. חברת תמוה - ירושלים

פנקס חבר חברת תמוה.
ירושלים, ]1924[. דפוס ארץ ישראל. 

 34 ]1[ עמ', ˚16.
"כת הבניה. פנקס-חבר לחברת תמו"ה, 
תן מעט וקבל הרבה... מטרת החברה 
לירושלים...  סמוך  יקר  מגרש  רכישת 

ולחלקו בגורל".
בדף האחרון כרטיס ההגרלה של בעל 

הפנקס.
מצב טוב.

$40

 - בחורים  תפארת  חברת   .49
מאה שערים

ירושלים, ]1933[,דפוס יחיאל ורקר. 
 28 עמ' + 2 לוח-שנה, ˚16. 

חרדי...  נוער  מטרת החברה: ארגון 
ר'  החברה  נשיא  מפלגתי.  בלתי 
רשימת  כולל  אליאשוב.  אברהם 

146 החברים, כתובתם ומקצועם.

מצב טוב מאד.

$60

ירושלים -  מסמכים,  שני   .50
שכונת קריית-חיים

1. רשימת חברי שכונת קריית חיים א' 
ירושלים ת"ו.

דפוס צוקרמן, ˚4. 
שכונת  הדף:  בראש  עגולה  חותמת 
הכותל  ואיור  ירושלים  חיים,  קרית 
המערבי והעיר העתיקה. בתחתית הדף 
הערה: "בקשה לבחור י"א אנשים )11( 
לועד שכונת קרית חיים א' שינהל את 
הכביש  סלילת  וגם  השכונה  עניני  כל 

הראשי..."
חורי  שני  קיפול,  סימני  טוב,  מצב 

סיכה. 
 זהה למס. 1, למעט ההערה בתחתית  .2
 )6( הדף: "בקשה לבחור ששה אנשים 
לועידה זמנית לסלילת הכביש הראשי, 
שישתתפו בסלילת הכביש הראשי עם 

ועד שכונת קרית חיים א'..." 
דפוס צוקרמן, ˚4. 

חורי  שני  קיפול,  סימני  טוב,  מצב   
סיכה.  

מופיעה  לא  א'  חיים  קריית  שכונת 
ירושלים  על  המחקרית  בספרות 
ולמיטב ידיעתנו לא התקיימה שכונה 

בשם זה בירושלים.

$60

ירושלים   - צדקה  כנגה   .51
תרצ”ג

"כנגה צדקה – קונטריס א. סובב הולך 
ומשיב נכוחות על דבריהם של אחדים 
אשר  יע"א  בבגדאד  הזמן  מחכמי 
ההינו לסייע ביד ועד הבבלים להחזיק 
בבל  שבמדינת  והקדשות  בקופות 

השייכים לכללות עניי ירושלים...".
ירושלים, תרצ"ג, ועד עדת הספרדים.

5, ]1[, ס"ו עמ', 8°.
הקונטרס כולל פסק דין של הרב יצחק 
ניסים, הסכמות בתי הדין של ירושלים 
ובבל, של ר' יעקב מאיר ור' יעקב שאול 
מרבני  קדומה  הסכמה  נוסח  אלישר, 
ארץ-ישראל משנת שפ"ג, תשובת בית 
עוזר דלים"  הדין של בגדאד ל"חברת 
ורבני  חכמי  שמות  ורשימת  בבגדאד 
שבירושלים  נהריים  ארם  ויוצאי  בבל 
ישראל"  "תפארת  חלוקת  המקבלים 

מקופת כוללות עדת הספרדים.
כריכה קשה, מצב טוב מאד.

$50
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$50

54.  שתי חוברות זכרון, תרצ”ו

1. קול הדם - תמונות ותולדות קדושי ירושלים, חיפה 
יפו. תמונותיהם וקורות חייהם של אחד-עשר  ופצועי 

ההרוגים בתרצ”ו, חיים שלמוני.

תל-אביב, תרצ"ו, דפוס בצלאל.
8 עמ', ˚8.

מצב טוב, קפלים וכתם.  
תרצ"ו,  ניסן  קדושי  י"ח  ותולדות  תמונות   -  יזכור  .2

חיים שלמוני.
תל-אביב, תרצ"ו, דפוס א. מוזס.

8 עמ', ˚8.
מצב בינוני.

בשתי החוברות צילומים רבים של הרוגי הפרעות.

$60

52. תזכיר על הכתל המערבי - ירושלם תר”ץ

לועדה המיוחדת של  הוגש  על הכתל המערבי  תזכיר 
היהודית  הסוכנות  הרבנות,  מטעם  הלאומים  חבר 
ומרכז  בארץ-ישראל  ישראל  כנסת  לארץ-ישראל, 

אגודת ישראל בארץ-ישראל. 
ירושלים, תר"ץ, דפוס עזריאל.

 64 עמ'. ˚8.
כולל מקורות הגויים, מקורות נוצרים ואגדת הבוראק. 
"המעשה המבוקש: להכיר בתביעה הקדומה שהכתל 
כל  ליהודי  גם  ליהודים...  קדוש  מקום  הוא  המערבי 
מעצור  בלי  לגשת  זכות  תהיה  שליהודים  העולם... 
לפי  ופולחן  תפלות  לשם  הזה  למקום  מפריע  ובאין 

חוקי דתם."
מספר  עם  ומשופצת  מודבקת  כריכה  טוב,  מצב 

קרעים.

הכותל  בנושא  בריטי  מסמך   - מנדט   .53
המערבי 1928

THe wesTeRn oR wailinG wall in 
JeRusalem, memoRandum 
BY THe secReTaRY oF sTaTe FoR THe 

colonies.
לונדון, נובמבר 1928.

 6 עמ'. ˚8.
חוברת דקה באנגלית, מצב טוב מאד, למעט קרע קטן 

בכריכה, סימני קיפול. 

$50
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55. סדר התפילה - יום כבוש ירושלים

כבוש  יום  הוא  לדסמברו   9  - ביום  התפילה...  "סדר 
ירושלים"

FoRm oF seRVice… on decemBeR THe 
ninTH.

ח.ש.ד וללא ציון מקום דפוס.
 20 עמ', ˚8.

בירושלים,  האנגליקנית  הכנסיה  של  תפילה  סדר 
החוברת  שער  ירושלים.  לכבוש  שנה  במלאת  כנראה 
וכן הוראות התפילה בשלוש השפות: אנגלית, ערבית 
ירושלים,  לשחרור  המלך,  לשלום  התפילה  ועברית. 

לזכר החללים במלחמה.
מצב טוב מאד.

$80

כרוז   + והיהודים  ישראל  ארץ  בריטניה,   .56
“אל כל היהודים”

בריטניה, ארץ ישראל והיהודים – חגיגת כנסת ישראל 
בקבלה את כתב-האמנה על זכות הלאומיות שלה.

 לונדון, 1918, הוצאת ההסדרות הציונית.
 50 עמ', ˚8.

"החלטות, הרצאות, מכתבי ברכה והבעות רגשי-אמון 
ב"כתב  נפתחת  החוברת  ציוניות".  הסתדרויות  של 
בריטניה"  ממשלת  מאת  מכתב   – הציוני  האמנה 
על  תגובות  של  אוסף  ומכילה  בלפור(  )הצהרת 

ההצהרה.
היסוד,  קרן  היהודים",  כל  "אל  כרוז  עם  יחד  כרוך 

הלשכה הראשית, לונדון. ]6[ עמ'.
הועידה  ע"י  שנוצרה  הארץ  לבנין  הקרן  היסוד,  "קרן 
הציונית בחודש אב לשנת תר"פ, נתיסדה באופן חוקי. 
תוצר...  נאמנים  מועצת  מנהלים...  מועצת  נקבעה 

מסתדרת ועדה כלכלית...".
וייצמן,  רוטשילד,  השאר  בין  חתומים  הכרוז  על 

סוקולוב וז'בוטינסקי.
הכרוז מודיע על הקמת קרן היסוד.

חותמות ספריה )מבגדד( הן על הספר והן על הכרוז. 
למלה  נזק  עם  קרועה,  הכרוז  של  עליונה  ימנית  פינה 

הראשונה. 
כריכה קשה לא מקורית.

נחום  איורים   -  1942 עברי  גדוד  בטאון   .57
גוטמן

מפלוגות "הבאפס" – לגדודים עבריים. 
ארץ- רג'ימנט  ראשון  עברי  גדוד   –  2 פלוגה  בטאון 

ישראלי. י"ט טבת, תש"ג. 27.12.42.
 56 עמ' )דפים לא חתוכים(, ˚4. 

איור  גוטמן.  נחום  ציורים של   16-18 ובעמ'  על השער 
השער מודפס בכחול.

כולל ברכה מברל כצנלסון "שאו ברכה ליום טוב של 
לגרש  לכשנצליח  רק  יבוא  אנו  ונצחוננו  פלוגתכם... 
את הגלות מכל מקום" ומאמר של אליהו גולומב על 

חנוכת הגדוד העברי הראשון.
ואפילו  בדיחות  הפלוגה,  חברי  של  איורים  בחוברת 

מדור ספורט.
מצב טוב, קרעים בכריכה.

$80

$150
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58. שלושה עלונים - “החייל העברי”

יחידה א"י 178, 15.9.43, 29 עמ', 
חיל השרותים המלכותי, 2.11.43, 23 עמ'. 

יחידה עברית להובלה כללית י.ע.ל. 14.11.43, 22 עמ'.
כל העלונים מודפסים בסטנסיל על צד אחד של הדף. 
ישנם דפים בשני צבעים – דפי סטנסיל רגילים ודפים 
כחולים שבצדם האחד טופס באיטלקית ונעשה בהם 

שימוש משני לצורך הדפסת העלון.
מהעמודים  חלק  בינוני,  במצב  החוברות  שלושת 

מנותקים. קרעים קלים ללא פגיעה בטקסט.

$80

59. בטאון התותחנים 1943

   1st Pal l.a.a BaTTeRY R.a התותחנים  בטאון 
חוברת ה', י"ב בתמוז תש"ג.

דפוס השומר הצעיר, מרחביה.
32 עמ', ˚8. 

פלוגת תותחנים בבריגדה היהודית.
 עטיפה כחולה, בחזית מגן-דוד.

מצב טוב.

$70

הבריגדה  המכבי  פלוגת   - יזכור  חוברת   .60  
היהודית

חיל-הרגלים  ראשון  עברי  גדוד   – )ד'(  המכבי  פלוגת 
הארץ-ישראלי.

ה"מכבי"  הסתדרות  מרכז  בעזרת  הפלוגה  הוצאת 
והועד הארצי למען החייל העברי, מר-חשון תש"ד.

תל-אביב, 1943, דפוס "יהלום"
38 עמ', ˚8.

השלושים  ליום   ,1943 בנובמבר  שהופיעה  חוברת 
למותם של ארבעה מחברי פלוגת המכבי )ד'(, בגדוד 

העברי הראשון בבריגדה היהודית.
)מרגובסקי(  בן-ירושלים  אליעזר  העורך  הקדשת  עם 

בכ"י.
ארבעה  עם  עץ  ציור  הכריכה  על  ירוקה,  רכה  כריכה 

ענפים שבורים, אוהלים, ישוב ומגדל מים.
מצב טוב מאד.

$60
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61. סדר תפילת הודיה - סוף מלה”ע ה- 2

"סדר תפלת הודיה ליום הנצחון בשביל חיילי ישראל 
הנמצאים בארץ ישראל ובכל מקום שהם הי"ו. חובר 
הלוי  הגרי"א  ישראל  לארץ  הראשיים  הרבנים  ע"י 

הרצוג והגרב"ץ עוזיאל שליט"א".
יוצא לאור בעריכת רבני הצבא, בהוצאת הועד הארצי 

למען החייל היהודי. דפוס רוטנברג, ירושלים, 1945.
 8 עמ', ˚8.

על השער מופיע בכ"י "טקס התפלה נערך ביום הראשון 
א' סיון תש"ה בבית הכנסת הגדול 13.5.1945".

מצב טוב מאד, למעט מספר כתמי חלודה על השער.

$100

62. אוסף כרוזים “פועלי-ציון”

8 כרוזים של פועלי-ציון, 1920-1928.
בעברית  רובם  וירושלים,  בתל-אביב  נדפסו  הכרוזים 

ומעוטם ביידיש.
גודל ומצב משתנים.

$240

63. שני כרוזים רויזיוניסטיים - חיפה

שני כרוזים, ראשית שנות השלושים, דפוס נח ורהפטיג, 
חיפה.

סניף  בא"י,  הרויזיוניסטים  הציונים   הסתדרות  .1
חיפה. כרוז חריף בניסוחו למען הקמת עיריה נפרדת 
ליהודי חיפה – "עיריה עברית נפרדת, שבמרכזה עומד 

הדר כרמל...".
 ארגון עובדי הצה"ר ובית"ר בחיפה, גלוי דעת.  .2

"בחיפה בשכונה העברית הדר-הכרמל בבית גב' גרין 
ימים  כמה  זה  נמשכת  הרצל...  ברחוב  ונבנה  ההולך 
ארגון  חברי  על  ההסתדרות  מצד  פראית  התקפה 
נשים קץ  אנו  ובית"ר העובדים בבנין...  עובדי הצה"ר 

לדיקטטורה האדומה...".

שני כרוזים חשובים ומעניינים של המיעוט הרויזיוניסטי 
ב"חיפה האדומה".

.47x62
מצב טוב, קפלים, חותמת.

$180
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64. אוסף דברי-דפוס - לח”י

לוחמי  עתון   – "החזית  עתון  של  גליונות   ארבעה  .1
חרות ישראל במחתרת בציון". גליונות ה' חשון תש"ד, 

ט' ניסן תש"ד, י' אייר תש"ד, ט"ו כסלו תש"ה. 
"העבר  הכתוב  מופיע  השער  בתחתית   .34x20 כולם 

מיד ליד".
מצב בינוני, נזקי-לחות רבים. העתונים מעט מפורקים. 

גליון ה’ נרטב בצדיו וחסר הדף האחרון.
 "הדרך לחרות )עלייה והתיישבות – מדינה עברית,  .2

מלחמה בשלטון הזר("
עמ',   23 תש"ה.  תשרי  ישראל,  חרות  לוחמי  הוצאת 

 .21x16
החוברת מתארת את הדרך בה פועל הארגון על-מנת 

לזכות בחרות.
מצב טוב.

בית  בפני  חרות  לוחמי   – מאשימים  3. "הנאשמים 
הדין הצבאי הבריטי בירושלים"

הוצאת לוחמי חרות ישראל, תש"ה. 
.21x16 ,'40 עמ

החוברת כוללת שידור מתחנת הרדיו "קול ירושלים" 
והצהרותיהם של כל אחד מהנשפטים. בסוף החוברת 

מאמרי מערכת.
כל הפריטים נדפסו בדפוס סטנסיל משני צדי הדף.

מצב טוב.

סך הכל 6 פריטים.

 65.  נאמני המרי העברי - 1947

העברי  המרי  נאמני   – "למרי  וכרוז,  עלונים  ארבעה 
דובר למלחמת עם".

.17.5x24.5 ,בכל עלון 4 עמ' של מאמרי-מערכת

1, 15.4.47. "מה בפינו?", "תכנית למאבק   עלון מס.  .1
המאוחדות"  האומות  בארגון  הופעה  )לקראת  ממשי 

ועוד.
 עלון מס. 2, 8.6.47. "הניגוד הבריטי-ערבי", "שאלה  .2

לארגוני המחתרת" ועוד.
 עלון מס. 3, 29.6.47. "אל תלחם באחיך!!! זכור את  .3

ה-29 ביוני" ועוד.
4. עלון מס. 4, 7.47 "גם עתה הפוגה?" ועוד.

במלחמה  העוסק  כרוז   – העברית"   "סטלינגרד  .5
הקרבה ובהיערכות לקראתה. 35x25. מצב טוב, קפל 
רוחבי וקרע קטן בחלק התחתון של הדף, ללא פגיעה 

בטקסט.

$120

66.  דבר הלח”י אל ועדת האו”ם לענייני א”י

של  המיוחדת  הועדה  אל  ישראל  חרות  לוחמי  "דבר 
תמוז  ארץ-ישראל,  לענייני  המיוחדות  האומות  ארגון 

תש"ז".
66 עמ', ˚4. דפוס סטנסיל משני צדי הדף.

ארץ- על  העובדות  של  תמצית  מכילה  זו  "חוברת 
תפקיד  ארצו,  עם  העברי  העם  של  קשריו  ישראל, 

השלטון הבריטי...".
כריכת-קרטון דהויה, מקורית ומודפסת.

למען  החרות,  למען  הצדק,  "למען  הכריכה  בראש 
השלום"

מצב טוב, עותק ספריה לשעבר, מדבקות על הכריכה.
נדיר.

$200

$200
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67. סיום המנדט - מסמך בריטי 
רשמי

 PalesTine TeRminaTion oF

THe mandaTe 15TH maY, 1948
ממשלת  מטעם  באנגלית  חוברת 
מנדט  שנות   30 המסכמת  בריטניה, 
בפלשתינה: התנהלות המנדט, פיתוחה 
היהודי,  הלאומי  הבית  פלשתינה,  של 
קשיים המיוחסים לאו"ם ועוד. הודפס 
לונדון  מלכותה,  הוד  ממשלת  ע"י 

.1948
]1[ 11 עמ'. ˚8. 

קטן  וקרע  כתמים  למעט  טוב,  מצב 
בכריכה.

$100

68.  הכרזה לסיום המנדט - מאי 
1948

של  בהרשאתו  נתפרסם   – "הכרזות 
הוד  חילות  על  הכללי  המפקד  הקצין 
רוממותו הבריטית בפלשתינה )א"י(".

מאי 1948, דפוס קואופ. 
.8˚ ]3[ 41 

חוקים  הכרזות,  כוללת  החוברת 
בנושאים שונים: שיפוט צבאי  ונהלים 
בריטי, פשעים צבאיים, כוחות כלליים, 

בתי-משפט צבאיים וכו'.
ליווטינאנט  חתום  ההכרזות  על 
המפקד  מאקמילאן,  ג.ה.א  ג'יניראל 
הבריטית  רוממותו  הוד  צבאות  על 

בפלשתינה א"י.
חוברת מעניינת ובה פקודות לחיילים 
לעזיבת  ועד  במאי  מה-15  הבריטים 
שצפויה  הבריטים,  החיילים  אחרון 

להתרחש ב-1 באוגוסט 1948.
מצב טוב, כריכה קדמית רופפת.

$80

69.  בטאון הגדוד - 1948

10 מתאריך  54 גליון מס'  בטאון גדוד 
.18.6.48

19 עמ'. ˚8, צבע תכלת.
הבטאון כולל 19 דפים המודפסים בצד 

אחד בסטנסיל.
מצב בינוני, הרבה כתמי חלודה. חסרה 
קלה  פגיעה  האחרון,  בעמוד  חתיכה 

בטקסט.

$50

לוט   - השחרור  מלחמת   .70
מסמכים

על  בקרבות  שנפל  חייל  מסמכי  לוט 
הגנת נגבה.

יוסף  החייל  של  וחוברת  מסמכים   12
לנדסמן, שנקבר בקבר האחים בנגבה. 
דף הגדוד התשיעי, תמונה מספר יזכור, 
דף מיומן, הזמנה לתרומת דם ומכתב 
דרומה,  נסיעה  כרטיסי  לתורם,  תודה 
צילום, פנקס מגוייס, תעודת זהות. דף 
קרבי- חזית הדרום וחוברת לזכר חללי 

המערכה בנגבה.
גודל ומצב משתנים.

$120
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71. מגילת העצמאות - מהדורה פקסימילית

המהדורה הפקסימילית הראשונה בקנה מידה מדויק 
1:1 של מגילת העצמאות. הודפסה בצבע על נייר דמוי 

קלף.
.34.3x98

.c.1960 ,נדפס בישראל בדפוס אמנים מאוחדים
מצב טוב מאד.

$70

הצהרה   - האצ"ל  של  העצמאות  הכרזת    .72
אלטרנטיבית למגילת העצמאות

"חרות – מדינת ישראל קמה – מלכות ישראל במולדת 
כלה קום תקום".

מוצ"ש ו' אייר תש"ח.
.35x50

הצהרה אלטרנטיבית למגילת העצמאות של מוסדות 
פרסום  לפני  יום  גוריון  בן  דוד  קרא  אותה  הישוב, 

הכרוז.
קול קורא זה, שנוסח כפי הנראה על-ידי מנחם בגין, 
עקרונות  את  ומונה  העברית  המולדת  לאזרחי  פונה 
הקמת המדינה כפי שהאצ"ל רואה אותם. יחסי החוץ 
עם ארה"ב וכל מדינה אחרת שתכיר במדינת ישראל, 
ועד  – משמירת השבת  ומוסריים  חברתיים  עקרונות 
מדינה סוציאלית עם מערכת-סעד והשכלה חינם "בו 
כי דגלי  ובני;  נצרת  בן  ואֹשר בן ערב,  לו משפע  ירוה 

דגל טֹהר ויֹשר, יטהר שתי גדות ירדני".
על  הלוחמת,  המשפחה  על  רב  בפתוס  מדבר  הכרוז 
ההרוגים ומורשתם "כי הזורעים בדם בחרות יקצורו".
התאריך העברי מופיע בדפוס "ו' אייר תש"ח" והתאריך 
הלועזי "מאי 1948" בדפוס ותוספת הספרות 15 בכ"י.

הכרוז יצא גם בצורת חוברת וכך הוא מופיע בספריה 
הלאומית ובביבליוגרפיות הרלוונטיות.

לא ידוע לנו אזכור של הכרוז בצורת דף בודד.
נדיר ביותר.

היטב  וקמטים משוקמים  חור  למעט  טוב מאד  מצב 
בשיקום מקצועי.

§ ראה תמונה בכריכה אחורית.

$1,500

73. עתון רשמי מס. 1 - הכרזת המדינה

תש"ח,  באייר  ה'  תל-אביב,   ,1 מס.  רשמי  עתון 
 .14.5.1948
4 עמ', ˚4.

הכרזה על הקמת מדינת ישראל. בראש הדף: "ישראל, 
הממשלה הזמנית"

מצב מצוין. 

$150
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75.  קול לוחמי חרות ישראל

נוסח שידור תחנת "קול  כרוז קיר עם 
לוחמי חרות ישראל" מיום 7.7.1948. 

.29x44.5
בתכנית דובר על הקמת מועדון רשמי 
ללוחמים על שפת-ימה של תל-אביב.

מצב טוב, קפל רוחבי וקרעים בשולים 
ובמרכז, ללא פגיעה בטקסט.

$80

76.  שלושה כרוזים - קול החרות 
- פרשת אלטלינה

"קול החרות – תחנת השדור של תנועת 
הצבאי  הארגון  של  )מיסודו  החרות 

הלאומי(".

אלטלינה".  פרשת  על   "העובדות  .1
השידור   .25.6.48 שבת  במוצאי  שודר 
מסביר את השתלשלות העניינים מצדו 

.31.5x47 .של האצ"ל
מצב טוב מאד, סמני קיפול.

ממוצאי- החרות"  "קול  של   שידור  .2
פוליטי  ניתוח  בכרוז   .)!(27.6.48 שבת 
של פרשת אלטלינה מצדו של האצ"ל. 
מעט  שוליים  טוב,  מצב   .31x15.5

דהויים.
 שידור של "קול החרות" – "הברירה  .3
מימי  כנראה  תאריך,  ללא  הגורלית". 
מזהיר  הכרוז  הראשונה.  ההפוגה 
הלחץ  והמשך  ההפוגה  המשך  מפני 
וסיפוח  הארץ  חלוקת  על  האו"ם  של 

.25.5x31 .ירושלים לעבר-הירדן
מעט  דהויים,  מעט  שוליים  טוב,  מצב 
קרעים בחלקו התחתון של הדף ללא 

פגיעה בטקסט.
 

180$

77.  שני הסכמי הפסקת אש

הסכם  כתב-אמנה   "רשומות",  .1
מצרים-ישראל על שביתת נשק כללית 

מיום 24.2.49. 
19 ]1[ עמ', ˚4.

מצב בינוני, שוליים דהויים ומעט כתמי 
השמאלית-תחתונה  בפינה  חלודה. 

ישנו קפל קטן וקפל רוחבי באמצע.
הסכם  כתב-אמנה   "רשומות",  .2
כללית  נשק  שביתת  על  לבנון-ישראל 

מיום 23.3.49
13 ]2[ עמ', ˚4.

באמצע  קפל  ישנו  אך  טוב,  מצב 
והכריכה האחורית מעט פגומה.

מספור עמודים רצוף בשתי החוברות.

$80

ז'   -  16.5.48 "הארץ"  עתון    .74
אייר תש"ח

קמה  הדורות,  חזון  "מתגשם  הכותרת 
מדינת ישראל".

העמוד הראשון מוקדש לתאור הכרזת 
ומעט  החדשים,  והחוקים  המדינה 

למצב הבטחוני.
לאורכה,  סימני-קיפול  בינוני,  מצב 
מעט כתמי חלודה וחור קטן עם פגיעה 

מועטה בטקסט.

$150
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78. הרשאה לגט - צה"ל - 1948

הרשאה לגט, הרבנות הצבאית. טופס 
טרם  חיילים  לחתימת  המיועד  ריק, 
בעיות  למנוע  על-מנת  לקרב,  יציאתם 
עגינות. "אני הח"מ... היוצא למלחמה, 
היהודים  כל  את  מעכשו  ממנה  הרני 
מדינת  הקמת  ביום  הערים...  יושבי 
גט  יכתוב  מהם  אחד  שכל  ישראל, 

לאישתי... ולראיה אני חותם."
דצמבר 1948.

˚4. הטופס ריק ובמצב טוב מאד, למעט 
קטנים  וקרעים  חלודה  כתמי  מספר 

מאד בחלק התחתון של הדף.
פריט נדיר ומעניין.

$70

הצבאי  הרב  של  מכתב    .79
הראשי - 1948

מאת   6.12.48 מתאריך  תלונה  מכתב 
גורונצ'יק  ש.  לצה"ל,  הראשי  הרב 
מתאמן  הים  שחיל  כך  על  )גורן(, 
נכתב במכונת כתיבה  בשבת. המכתב 

וחתום בכ"י.
21x16 גודל

מצב טוב למעט שני חורי תיוק קרועים 
בצד, ללא פגיעה בטקסט.

 - 80. אינדערהיים - עתון יידיש 
צה"ל 1948

 – אינדערהיים  של  גליונות  שני 
אינפארמאציע – ביולעטין פאר חיילים 
של  התרבות  שירות  בהוצאת  עולים, 

צה"ל.
משני  מודפס   ,43x28 הדף:  גודל 

הצדדים. 
גליון 86, 17.1.49 וגליון 120, 25.2.49.

קו  למעט  טוב,  במצב  הגליונות  שני 
קפל רוחבי באמצע וקמטים.

נדיר.

$50

Palestine 1948  .81

ננסי, צרפת, 1948. 37 עמ'.
"תמונות מן הקרבות ומן הרגיעה".

צילומים  עם  בצרפתית  חוברת 
היום-יום  וחי  הקרבות  על  ומאמרים 

בארץ ישראל בשנת 1948. 
מצב טוב, מעט כתמים. 

$40
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82.  1948 - אוסף כרוזים לבחירות 
הראשונות - תנועת החרות

העברית,  החרות  תנועת  של  כרוזים   7
מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי.

התנועה  של  והעקרונות  המצע  כולל 
)שודר ב'קול החרות' – תחנת השידור 
אל  אגרת  תש"ח(,  סיון  ח'  האצ"ל  של 
מאד  חריפה  אגרת  המזרח,  עדות  בני 
ואגרת  קריקטורות  בן-גוריון,  נגד 

ביידיש.
המעבר  מתקופת  ומעניין  מגוון  אוסף 
"חצי"  כרוזים  העם".  "מנהלת  של 

מחתרתיים.
הכל  סך  שונים,  מצבים  שונים,  גדלים 

מצב טוב.

$250

83. אוסף מסמכים - כנסת ראשונה
 

אוסף מסמכים של חבר הכנסת הראשונה 
אליהו מזור, חבר מפלגת "הגוש הדתי".

מנדטורית,  פספורט  תעודת  כולל  האוסף 
לאספה  ציר  "כרטיס  מפולין,  תעודות   2
הראשונה,  הכנסת  חברי  צילום  המכוננת", 

צילום ישיבה עם משה שרת.
אגודת  עסקן  תעשיין,  היה  מזור  אליהו 
ישראל, ראש קהילת וארשה וציר בפרלמנט 

הפולני.
גדלים שונים, מצבים שונים, סך הכל מצב 

טוב.

$150
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85. אוסף כרוזים - פרשת יוסל'ה

חורב  ודפוס  התחיה  דפוס  ירושלים, 
.]1963[

4 כרוזים למען שלום שטארקס, סבו של 
מהוריו  הילד  בחטיפת  שנאשם  יוסל'ה, 

כדי לשמור אותו "מפני משמידיו".
אוסף מעניין של כרוזים מאחת הפרשות 
שהסעירו את מדינת ישראל ועיצבו את 

"קו התפר" החילוני-חרדי.
הכל  סך  שונים,  מצבים  שונים,  גדלים 

מצב טוב.

$80

86.  אוסף דפי קרב 1967

אוסף דפי קרב של פיקוד הצפון במלחמת 
ששת הימים.

 עלי צפון – דף קרבי 5.6.67 דוד אלעזר,  .1
דף בודד.

דוד   5.6.67 המפקד  דבר   – קרב   עלי  .2
אלעזר, 4 עמ'.  

 עלי צפון מס' 5 – דבר הרמטכ"ל ועוד.  .3
2.6.67, 4 עמ'.  

 עלי צפון מס' 4 – 31.5.67, 4 עמ',   .4
 עלי צפון מס' 8 – 8.6.67, 4 עמ',   .5

 עלי קרב מס' 4. .6

 עלי קרב מס' 5. .7
חומות  של  ציור  עם   .6 מס'  קרב   עלי  .8

ירושלים.
9. עלי קרב מס' 7.

גודל ומצב משתנים. 

$90

 - העצמאות  הגדת    .84
אהרן מגד 1952

ההגדה הצבאית הראשונה ליום 
העצמאות.

תל-אביב, 1952, בהוצאת אכ"א - 
ענף הסברה, בדפוס משה שהם.

 40 עמ', ˚8. 
על   1952 בשנת  נכתבה  ההגדה 
ידי הסופר אהרון מגד במסגרת 
במפקדת  שלו  המילואים  שרות 
שר  ביוזמת  ראשי,  תרבות  קצין 
שביקש  דינור  בן-ציון  החינוך 
כעשרת  דתי.  תוכן  לחג  להעניק 

אלפים עותקים נדפסו, החיילים 
היו אמורים לקרוא אותה בליל 
שהפלוגות  אלא  העצמאות, 
הצבאית  והרבנות  הדתיות 
נגנזו  וההגדות  לכך,  התנגדו 
והושמדו למעט עותקים בודדים 

שנשארו בידי אספנים.
פגומה.  השדרה  טוב,  מצב 

מדבקה על העטיפה.
מאי  סותביס,  קטלוג  ספרות: 

$1500-2000 ,1998

$600
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88.  ג'יימס סילק באקינגהם - מסע בפלשתינה 1821

TRaVels in PalesTine THRouGH THe counTRies 
oF BasHan and Gilead easT oF THe RiVeR JoRdan: 
includinG a VisiT To THe ciTies oF GeRaZa and 
Gamala in THe decaPolis.

לונדון, 1821. 553 עמ'.
מסעו של ג'יימס סילק באקינגהם ממצרים להודו דרך פלשתינה, 

סוריה ומסופוטמיה בשנים 1816-1817.
כרך אחד, מהדורה ראשונה.

כריכה חדשה איכותית, אקסליבריס.
כתמי-חלודה רבים לאורך הספר ובתחריטים והמפות.

נדיר.

$1,200

87.  ספר מסע עם תחריטים - 1822

Reis in PalesTina, sYRie en eGYPTe, Gedaan in HeT 
JaaR 1817.
על-ידי  שנערך  ומצרים,  סוריה  בפלשתינה,  למסע  הולנדית  מהדורה 

.T.R. JoliFFe
אמסטרדם, 1822. שני כרכים. 248, 307 עמ'.

מספר תחריטים, כולל תחריט מקופל של יפו ומפה.
כריכה מקורית. הספר והתחריטים במצב בינוני, כתמי-חלודה.

$250
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89.  פרחי בר של ארץ הקודש

wild FloweRs oF THe HolY land
לונדון, 1875.

11, ]108[ עמ'. 4°.
פרחי- של  ליטוגרפיים  הדפסים   54 מכיל 
 HannaH הציירת  מארץ-ישראל,  בר 
ZelleR מנצרת, הקדמה מאת טריסטרם.
הספר  לאורך  מים  נזקי  מקורית,  כריכה 

ובכריכה, אקסליבריס.

$150

90. מכתב גלוי אל משה מונטיפיורי 
1875 -

מונטיפיורי,  משה  השר  אל  גלוי  מכתב 
שמואל  והרב  אוירבאך  מאיר  הרב  מאת 
משה  מאת  באנגלית  סיפור  כולל  סלאנט. 

מונטיפיורי.
 

לונדון, תרל"א, ווערטהיימר וליא
40, 148 עמ'. 8°.

משה  סיר  הצדיק  השר  אל  גלוי  "מכתב 
מונטיפיורי הי"ו אשר העריכו לפניו הרבנים 
לפנים  אויערבאך...  מאיר  המפורסמים... 
וכעת  וקאליש  קויל  קוואהל,  דק"ק  אב"ד 
בעה"ק  אשכנזים  דכוללות  דין  בית  ראש 
ביום  סלאנט,  שמואל  והרב...  ירושלם... 
בואו  יום  לברי"ע,  התרל"ה  תמוז  כ"ב  א' 
סיפור  אליו  ונלווה  תוב"ב  ירושלם  לעה"ק 
ישיבת ארבעים יום בארץ הקדושה בלשון 

אנגליזי מאת השר משה מונטיפיורי."
של  השביעי  בקורו  לכבוד  לאור  יוצא 

מונטיפיורי בארץ ישראל.

המכתב  ותרגום  באנגלית  שער 
באנגלית  מופיע  הסיפור  לאנגלית. 

בלבד.
בצבע  מפוארת  קשה  בכריכה  הספר 
)עברית  זהב  בצבע  אותיות  עם  כחול 
ואנגלית(. על השדרה כתוב בכ"י. שולי 

הדפים מוזהבים. 
חורי- למעט מספר  טוב  במצב  הספר 

עש בשוליים.

$250

91.  יהודית - ספור מסע של 
יהודית מונטיפיורי לא"י

ספור מסעה של יהודית מונטיפיורי 
שקבץ  מכתבים  ואוסף  בא"י 
עבודת  חינוך  בדבר  מונטיפיורי 

האדמה בא"י.
לונדון, ]1899?[, דפוס ולנטיין.

 ]Vi 285 ]1[ ]2 עמ', 8°.
מסע  ספור  כולל  ספר   – "יהודית 
זלל"ה,  יהודית מונטיפיורי  לשרתי 
אשר כתבה בספר בשפת אינגליש 
משה  השר  אישה  עם  בנסעה 
ומדובר  תקצ"ט  בשנת  מונטיפיורי 
בו נכבדות ונצורות על דבר עבודת 
מתורגם  ישראל...  בארץ  האדמה 
מאוהבי  אחד  ידי  על  עבר  לשפת 
אליעזר  ]בתרגום  קודש".  שפת 

שאול מקרוטינגן[.
קצרות  "העתקות   233 בעמ' 
עבודת  חנוך  דבר  על  ממכתבים... 
היושבים  יחונכו  בו  אשר  האדמה 
השר  קבץ  אשר  הקדושה,  בארץ 
משה מונטיפיורי... בעת אשר הלך 

למסעיו שם... ונעתקו עתה לשפת עבר ע"י המעתיק".
הספר התפרסם תחילה בהמשכים בעתון "המגיד", בשנת תרל"ח, מגליון 22 עד 

גליון 44. 
על הספר ועל זהותו של המתרגם: י' ברטל, גלות בארץ, ירושלים, תשנ"ה.

מצב טוב מאד.
$120
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92. ספר שערי ירושלים

ריישר  מענדיל  מנחם  משה  ירושלים,  שערי  ספר 
]נוסבוים[.

 למברג, 1870, ]72[ דפים, ˚8.
בשער גם: מירושלים )תרל"ו( לפ"ק.

הספר מחולק לי"ב שערים )חיבת הארץ, גבולי הארץ, 
הווי  על  פירוט  שער  ובכל  הארץ...(  מנהג  הארץ,  מזון 
היום-יום והמנהגים בארץ-ישראל. כולל תיאור כפרים 
ירושלים(  )צפת,  וערים  פקיעין(  קדיתא,  )עכברא, 

בא"י.
מהדפים  וחלק  השער  המקורית.  בכריכתו  לא  הספר 

מוכתמים. הערה בעט על השער.

$120

93.  ארץ צבי - מדריך לערי א"י 1899

והמושבות  ארה"ק  ערי  כל  תכונת  מכלכל  צבי  "ארץ 
שנוסדו בה עם תמונות וציורים רבים". אברהם משה 

לונץ.
ירושלים, תרנ"ט 1899, דפוס לונץ.

 78 עמ', ˚16.
שונים  ואתרים  ישובים  על  פרטים  המכילה  חוברת 
שומרון  היא  סבסטיה  ירושלים,  לציון,  ראשון  בא"י, 
וטבריא. "הספר הזה הוא תוצאה קצרה מהספר 'מורה 

דרך בארץ ישראל וסוריא' להרא"ם לונץ. "
השעה  עמוד  על  כתמי-חלודה  כריכה,  ללא  החוברת 

ושני חורי עש לכל אורכה, אך אין פגיעה בטקסט.

$70

94. ספר מסעות משה 1925

ספר מסעות משה. משה טעננענבוים.
 טארנא, סלובקיה, 1925, דפוס יהושע יהודה גלאנץ. 

רי"ב עמ', ˚8. בכתב רש"י.
"ביאר דברים נפלאים מענייני ארץ הקדושה, מעמדה, 
תכונתה, טבעה, גבולותיה, ימי, נהרי, הרי... ומה שעיני 

ראו בנסיעתי לארץ הקדושה בשנת תרפ"ד."
גיאוגרפיים,  תיאורים  ישראל,  לארץ  מסע  תיאור 

ישובים, מנהגים.
מצב טוב מאד, כריכה חדשה. 

$120
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פטר ברגהיים יהודי מומר, בן משפחת בנקאים ירושלמית, 
בעל חנות צילום ברובע הנוצרי. 

תמונותיו עשויות באיכות טכנית ואמנותית גבוהה.

95.  פטר ברגהיים - ירושלים, קבר דוד 

צולם בין השנים 1863-1875.
הדפס חלבון מתשליל זכוכית קולודיון.

חתום בנגטיב.
.28.5x34 19, עם פספרטוx25

מצב טוב.

$200

96.  פטר ברגהיים - ירושלים, שער יפו

צולם בין השנים 1863-1875.
הדפס חלבון מתשליל זכוכית קולודיון. 

חתום בנגטיב.
 .30x36 19, עם פספרטוx25

מצב טוב.

$200

97.  פטר ברגהיים - ירושלים, שער שכם

צולם בין השנים 1863-1875.
הדפס חלבון מתשליל זכוכית קולודיון.

חתום בנגטיב.
.30x36 :19, עם פספרטוx25 

מצב טוב.

$200

9596
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98.  פליקס בונפיס - ירושלים, תצלום גן המלך 

תצלום מלוח זכוכית גדול )ממותה( של גן המלך בנחל קדרון. 
ברקע הר הבית. מימין כפר השילוח.

.40x50 :28, עם פספרטוx38
 .BonFils הדפס חלבון מתשליל זכוכית קולודיון, חתום

שנות ה-70 של המאה ה-19.
מצב טוב,כתמים.

$180

99. ירושלים מהר הזיתים 

הצילום מוצמד לנייר עם כיתוב מקורי באנגלית.
.28.5x36 :15, עם פספרטוx23.5
לא חתום, שלהי המאה ה-19.

מצב טוב.

$100

100. ירושלים, שער שכם 

שער שכם נקרא גם damascus GaTe – שער דמשק.
.38.5x45 :18.5, עם פספרטוx25

לא חתום, סוף שנות ה-70 של המאה ה-19.
מצב טוב.

$100

99

100
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105

101.  זנגאקי - ירושלים, הדרך משער יפו לבית לחם 

הדרך היורדת לגיא בן הינום, ועליה אורחת גמלים. מימין משכנות שאננים.
.39.4x33 21. עם פספרטוx27

הצלם זנגאקי. חתימה בהירה בצד השמאלי התחתון.
שנות ה-80 של המאה ה-19.

מצב טוב.

$150

102.  בונפיס - ירושלים, בריכת ממילא ובית הקברות 

צילום גדול של בונפיס, הדפס חלבון.
.48.5x38.5 28, עם פספרטוx38

הצלם פליקס בונפיס, חתום בנגטיב.
סוף שנות ה-70 של המאה ה-19.

מצב טוב,כתמים.

$150

103. זנגאקי - ירושלים,הכותל המערבי 

צילום מתפללים, בעיקר זקנים, ברחבת הכותל המערבי.
צולם על-ידי האחים זנגאקי – יוונים בעלי סטודיו בפורט סעיד שצלמו בארץ 

בשנות ה-80 של המאה ה-19. 
.24x30 21, מוצמד לקרטוןx27

המאה  של  ה-80  שנות  הצילום.  של  התחתון  השמאלי  בצד  בהירה  חתימה 
ה-19.

מצב טוב.

$500

104.  בונפיס - ירושלים, הכותל המערבי
 

צילום מתפללים, גברים ונשים ברחבת הכותל.
אחד מצילומי הכותל המערבי של בני משפחת בונפיס, צרפתים בעלי סטודיו 

לצילום בבירות.
.21.4x27.5

חתום בונפיס, בצד השמאלי התחתון, שלהי המאה ה-19.
מצב טוב.

$500

105.  פיורילו - ירושלים, הכותל המערבי 

צילום מתפללים ברחבת הכותל המערבי.
פיורילו, צלם איטלקי בעל סטודיו באסואן, שצילם בארץ בשנות ה-80 של 

המאה ה-19.
הצילום מוצמד לקרטון, מאחור צילום נוסף של עתיקות פומפיי.

.19x26
חתום, שנות ה-80 של המאה ה-19.

מצב טוב.

$500
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106. פלשתינה דרך הסטראוסקופ

ישראל מסוף המאה ה-19, בקופסה מקורית,  צילומים סטראוגרפיים של ארץ   100
11 מפות מארץ ישראל ובהן סימוני  וחוברת הדרכה עם  כולל מכשיר סטראוסקופ 

האתרים המצולמים. 26 מהצילומים מירושלים.
תוצרת חברת "קיסטון", אחרי רכישת הזכויות על הצילומים מחברת "אנדרווד את 

אנדרווד", פנסילבניה, תחילת שנות ה-20.
מצב טוב.

$850

107.  מפת ארץ ישראל של אורטליוס

אטלס אורטליוס, אנטוורפן, 1575.
צוירה על-ידי אברהם אורטליוס, הקרטוגרף הפלמי, מיסד הגאוגרפיה ההיסטורית.

שני קרטושים גדולים עם דמויות מיתולוגיות וראשי חיות.
הדפס מתחריט נחושת.

.38.5x51.8
מצב טוב למעט קרעים קטנים בשוליים וקרע ארוך בקיפול.

$700

108. מפת ארץ ישראל וחלוקתה לשבטים - 1693

הוצאת משפחת סנסון, פריז, 1693.
הקרטוגרפים  מחשובי   ,)sanson  1600-1667( סנסון  ניקולס  על-ידי  צוירה  המפה 

הצרפתים.
כותרת בקרטוש מעוטר בשני דולפינים.

 הדפס מתחריט נחושת עם צביעה ידנית של גבולות החלוקה.
.41.6x51.6
מצב טוב.

$350

109.  מפת ארץ ישראל - 1730

מתוך "הגאוגרפיה של ארץ התנ"ך", פריז, 1730.
אוגוסטין  קלמנט  מפת  על-פי   ,)sTaRcKman( שטרקמן  על-ידי  צוירה  המפה 

 ,)calmeT auGusTin(
הדפס מתחריט נחושת.

41.8x50.4 
מצב טוב מאד.

$300

110.  מפת כנען

מתוך תנ"ך בזל, אמצע המאה ה-17. 
המפה צוירה על-ידי משפחת הקרטוגרפים ויסשר )VisscHeR(. בחלק התחתון של 

המפה קרטושים מעוטרים בדמויות מהברית החדשה.
הדפס מתחריט נחושת.

.39x49.3
מצב טוב.

$550
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115

111.  מפת ירושלים וארץ הקודש

מפת ארץ הקודש על-פי ניקולס סנסון )nicolas sanson(, עם 
.)GaVin( איור בית המקדש ומפת ירושלים של גאוין

.c.1800 ,הדפס מתחריט נחושת צבוע ביד
.28.5x42

חור קטן במפת ירושלים וכתמים בשוליים.

$180

112.  מפת ירושלים ואתרים סביבה

של  ירושלים  מפת  על-פי   ,)GaVin( גאוין  על-ידי  צוירה  המפה 
וילאלפאנדו עם שינויים ארכיטקטוניים.

הדפס מתחריט נחושת, 1780.
.23.5x38.5

מצב טוב, מעט קרעים קטנים בשוליים בלבד.

$250

113.  מפת ארץ ישראל וחלוקתה לשבטים

אטלס ג'ורג' שרייבר, לייפציג, 1749.
המפה צוירה על-ידי שרייבר ג'ורג'. כותרת בתוך קרטוש מעוטר 

ולצדדיו משה עם לוחות הברית ואהרן עם כלי המקדש.
הדפס מתחריט נחושת צבוע ביד.

.20x28
מוכתמת מעט.

$200

114.  מפת ירושלים, אמסטרדם 1702

מתוך תנ"כ, אמסטרדם 1702.
)VillalPando( ואיורי  המפה צוירה על-פי מפת וילאלפאנדו 

ריצ'רד בלום.
הדפס מתחריט נחושת, עם טקסט מאחור בהולנדית.

.41x50
מצב טוב מאד למעט קרע כ-1.5 ס"מ בשוליים העליונים.

$400

115.  מפת ירושלים על-פי יוסף בן-מתתיהו 1736

המפה נרשמה על-ידי יוהנס קוקז'וס )coceJus(, תאולוג פרוטסטנטי הולנדי, על-
פי כתבי יוסף בן-מתתיהו.

הדפס מתחריט נחושת צבוע ביד.
.37.3x45.5

כתבי פלביוס, ציריך, 1736.
מצב טוב מאד.

$450
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117.  מפת ירושלים - הולנד 1648

.FiscHeR, 1648 מפת ירושלים צבועה ביד, חתומה
פישר )FiscHeR(, משפחה של חרטים, מדפיסים ומו"לים מהולנד, שהתמחתה 

בהכנת והדפסת מפות לאטלסים ולמהדורות של כתבי הקודש.
משפחת  של  סמלה   – דייג  דמות  מופיעה  המפה  של  התחתון  השמאלי  בצד 

פישר.
כותרת  נושא  המלא  הטקסט  מאחור  דו-צדדית.  זכוכית  במסגרת  המפה 

"ירושלים" )בהולנדית(.
.47.2x62 35, עם מסגרתx50
לא נבדקה מחוץ למסגרת.

$300

116.  מפת ירושלים והיכל שלמה 1700

 monTieR( המפה צוירה על-פי מפת וילאלפאנדו על-ידי מונטיאר קורנליס
coRnelis(, ומתחת תיאור דמיוני של היכל שלמה.

הדפס מתחריט נחושת.
.40.5x25.1

אנציקלופדיה להסטוריה כרך 1, אמסטרדם, 1700.
מצב טוב.

$200 116
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118.  מפת תבליט גדולה של ארץ ישראל

ומוסדות,  לבתי-ספר  ישראל  ארץ  של  תבליט  מפת 
בקנה מידה 1:500,000.

.c.1950 ,הוצאת א. וה. שולמן, תל-אביב
המפה עשויה מיציקת גבס על לוח עץ.

נוצר  כך  לטופוגרפיה,  בהתאם  צבועים  השטח  פני 
תבליט פלסטי תלת-מימדי המדגיש את הבדלי הגובה 

בין ים המלח, העמקים והאזורים ההרריים.
.109x77 97. עם מסגרתx64.5

מצב טוב, סדקים בצבע.

$450

119.  מפת קיר - נתיבי "צים" בעולם

מפת-תליה צבעונית גדולה, הכוללת את נתיבי "צים" 
בחמש היבשות ובים התיכון.

לונדון, פיליפס ובניו, 1974.
 Zim" בע"מ",  הישראלית  השיט  חברת  "צים  כותרות 
 isRael naViGaTion comPanY ldT", "woRld
 wide caRGo seRVice", "THe seVen sTaRs on

."THe seVen seas
88x115 על שני מוטות-עץ 122 ס"מ.

משופצים  רובם  קטנים,  חורים  מספר  בינוני,  מצב 
באופן מקצועי. כתמי-מים.

$150

120.  מפת ירושלים 1:20,000 - 1948

.67x57 ,מפה מודבקת על בד
הודפס על-ידי שירות מפות וצילומים, צה"ל, נובמבר 

.1948
 PalesTine JeRusalem העתקה של מפה אנגלית

.1:20,000 sHeeT 13-17
מצב טוב.

$80
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121.  מפת חיפה רבתי  12500: 1

מפה בחמשה צבעים, עם רשימת הרחובות 
והמוסדות. 

כפר מונאש, 1950, בהוצאת המשרטט צבי 
פרידלנדר.

.58x57
מצב טוב, כתמים.

$30

122. מפת ארץ ישראל - מרוקו 1956

מצוירת   1:500,000 ישראל  ארץ  מפת 
 cH. Bensoussan, וצבועה ביד, חתומה 

 .25.4.56
המזרח  מפת  שמאלית-עליונה  בפינה 
דמוגרפים,  נתונים  המפה  לצד  התיכון. 
האזור.  מדינות  כל  על  ומדיניים  צבאיים 
שמות  תל-אביב.   – מופיעה  ישראל  בירת 
מודפסים  בארץ-ישראל  רבים  ישובים 

במכונת כתיבה.
בראש המפה מגן דוד כחול מוחזק על-ידי 
ומתחת  "ציון",  הכתוב  ובתוכו  אריות  שני 

"ישראל".
.39x100

מצב בנוני, קפלים וקרעים, כתמים.

$80
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גלויות

123.  שתי גלויות ארגונים יהודיים

.c.1910 שתי גלויות שנשלחו לוינה 

יהודית  ספרים  הוצאת  של  טובה  שנה   גלוית  .1
 JuudiscHeR BucH und KunsTVeRlaG

מצוירת שחור-לבן, חתימת מאייר, לא מחולקת. 
הוצאה זו הוציאה ספרים וגלויות בברנו, מורביה.

 V.J. sT. seis ומוטבעת  מודפסת  צבעונית,  2. גלויה 
PanieR. סמל הארגון מורכב מארבעה סמלים ובהם 
 .1902 מגן דוד בתוך זר עלי דפנה ומתחתיו הכתובת 

.Jos KRaus, wuRZBuRG :המדפיס
מצב טוב.

.$150

124.  אוסף גלויות קק"ל

13 גלויות קק"ל מהשנים 1911/2 שנשלחו בדואר ונשמרו 
במצב טוב.

 ג'ינת הרצל )אמו של תאודור הרצל(. .1
 פרופ' בוריס שץ. .2
 פרופ' ה' שפירא. .3
 פרדס ברחובות. .4

 תעודת תרומה לקק"ל, למטה כתוב "שנה טובה". .5
 משק בא"י. .6

7. צילומים של הירקון, הגלויה מחולקת לארבע.
 דמות יהודי, למעלה מוטבע "לשנה טובה תכתבו". .8

 מגדל דוד, למעלה בפינה תמונה של הרצל. .9
טובה  "לשנה  מוטבע  למעלה  חזקיהו,   ברכת  .10

תכתבו".
 יפו ותל אביב. .11
 על נהרות בבל. .12
 עין גנים ורמלה. .13

$350
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125.  גלוית בית חולים יהודי 

גלויה מצולמת של בית חולים לילדים יהודים החולים במחלות כרוניות 
.c.1910 ,בדרום מערב גרמניה Bad KReuZnacH בעיר באד קרוזנק

מצב טוב, לא נשלחה בדואר.

$70

127.  שתי גלויות של מלון אמדורסקי - ירושלים

בשתי הגלויות מצוייר המלון ומופיע הכיתוב "מלון מרכזי מול 
מגדל דוד ירושלים, י. אמדורסקי".

 גלויה פרסומית, פירוט מעלותיו של המלון בצד האחורי. קרע  .1
קטן וכתמי חלודה.

 גלויה רגילה, מצב טוב. .2

$60

126. גלוית מפת הארץ - מונזון 

מפת א"י בעברית. דפוס ליטוגרפי 
מונזון, ירושלם.

נשלחה בדואר, 1908.
מצב בינוני.

$80 126

128.  אוסף גלויות הצבא 
הבריטי

7 גלויות של הצבא הבריטי, לא נשלחו 
בדואר. הגלויות במצב טוב.

 מס. 125 – אסירים תורכים  .1
בפלשתינה.

 מס. 141 – גנרל אלנבי וגנרל  .2
בילאוט באיסמעיליה.

3. מס. 165 – חיילים בריטים בחזית 
כנסיית הקבר.

 מס. 173 – חיילים בריטים  .4
ממלאים מים מבאר ביריחו. צדה 

השני של הגלויה כתוב.
 מס. 240 – חיילים בריטים צועדים  .5

בחזית חאן "השומרוני הטוב".
 מס. 252 – מראה כללי של שכם  .6

והר עיבל.
 מס. 253 – המושבה הגרמנית,  .7

חיפה.

$100
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129. גלויות רבנים

שלוש גלויות עם תמונות רבנים. כולן לא נשלחו בדואר 
ובמצב טוב, אך ישנם מעט כתמי חלודה.

בחלק  נעץ  חור  יחיאל,  בר  אשר  רבינו   תמונת  .1
העליון.

 תמונת הג' ר' אברהם גומבינגען בעל מגן אברהם. .2
רמ"א  הגהות  בעל  איסרלש  משה  ר'  הג'   תמונת  .3

ודרכי משה.

$70

130.  גלויות הוצאת רובינזון ביידיש

11 גלויות בהוצאת "התחיה" שבבעלות אברהם חיים 
רובינזון, מתוכן 2 גלויות לא מופיעות בקטלוג הגלויות 

של אורי סלע "100 שנות רובינזון".
הגלויות לא נשלחו בדואר ובמצב טוב.

 יצחק קאצענעלזאהן )קצנלסון( – לא מופיעה  .1
בקטלוג.

 ז. שניאור – לא מופיעה בקטלוג. .2
 הלל צייטלין. .3

 "ר י. אלישוב בעל מחשבות.  .4
 מ. סטאבסקי. .5

 יעקב דינעזאהן. .6
 יעקב שטיינבערג – ישנם כתמי לחות. .7

 י.מ. ווייסענבערג. .8
 יעקב גורדין. .9

 שלמה בלומגארטען )יהואש(. .10
 .ד. נומבערג. .11

$160

131.  גלויות הוצאת רובינזון בעברית

19 גלויות בהוצאת "התחיה" שבבעלות אברהם חיים 
רובינזון, מתוכן 2 גלויות לא מופיעות בקטלוג הגלויות 

של אורי סלע "100 שנות רובינזון".
הגלויות לא נשלחו בדואר ובמצב טוב.

 ד"ר יוסף קלויזנר – לא מופיעה בקטלוג. .1
2. יצחק פרנהוף – לא מופיעה בקטלוג.

3. דר. שמעון ברנפלד.
 אליהו מידאניק. .4

5. ש.י. אבראמוביטש )ממו"ס(.
 יהודה שטיינבערג. .6

 ש.פ. רבינוביץ )שפ"ר(. .7
 א.א. קבק. .8
9. ד. פרישמן.

 יעקב פיכמן. .10
 א.ל. לוינסקי )רבי קרוב(. .11
 יהודה ליב לוין )יהל"ל(. .12

 דר. יעקב כהן. .13
 שמאי הלטניקוב. .14

 א.נ. גנסין. .15
 י.ל. גורדון. .16

 מ.ד. ברנדשטטר )מצב בינוני(. .17
 י.ח. ברנר. .18

 א.ל. בן אביגדור )שלקובץ(. .19

$280
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133.  אוסף גלויות - ליליאן - ארץ ישראל 

."eReZ isRael und sein VolK" 13 גלויות של ליליאן מהסדרה

לא נשלחו בדואר ובמצב טוב. כתמי-חלודה על חלקן.

$200

134.  אוסף גלויות דמויות יהודים

10 גלויות אירופאיות מראשית המאה ה-20 עד 1922. בגלויות פורטרטים 
וצילומים קבוצתיים של יהודים. שתי גלויות ממלחמת העולם הראשונה נשלחו 

בדואר צבאי ומתוארכות 1917.
מצבים משתנים.

$240

135.  עשר גלויות בתי - כנסת 

9 גלויות עם צילומים של בתי-כנסת ואחת, משנת 1901, עם ציור של בית כנסת. 
 amsTeRdam, caVaillon, THann, TePliTZ, :בין הערים שמהן הגלויות

.naaldwiJK, RemiRemonT, PFoRZHeim, sZeGed

מצבים משתנים.

$230

136.  אוסף ברכות שנה טובה וגלויות טיפוסים יהודיים

10 ברכות שנה טובה ו-8 גלויות עם פורטרטים וצילומים קבוצתיים של יהודים. 
4 נשלחו בדואר, רובן בתחילת המאה ה-20.

מצבים משתנים.

$180

137.  אוסף גלויות - פוגרומים / אנטישמיות

שבע גלויות מצוירות פוגרומים / אנטישמיות
הגלויות לא נשלחו בדואר. מהעשורים הראשונים של המאה ה-20.

$180

138.  אוסף גלויות שנה טובה  

4 גלויות שנה טובה שחור-לבן, כולן נשלחו בדואר לוינה.

.JudiscHeR BucH und KunsTVeRlaG ירמיהו, הצייר בנדמן, הוצאת  .1
 חלל בית הכנסת בוינה, התאריך בכ"י 18.10.1904, לא מחולקת. .2

 עקידת יצחק, כ"י וחותמת 1912. .3
 יהודי מתפלל, הוצאת פניקס, ברלין, חותמת 1911. .4

$120

139.  אוגדן גלויות בן דוב - פתח תקווה

אוגדן גלויות פתח תקווה והסביבה, הוצאת י. בן דוב בצלאל ירושלם, סדרה מס. 10 
ובו 3 גלויות בלבד מתוך 12 במקור: מס. 7 – בית הכנסת בפתח תקווה, מס. 8 – עין 

גנים, מס. 10 – הירקון.
הגלויות באוגדן במעטפת מקורית, צבעונית ומצוירת. מצב טוב.

$70

132. אוסף גלויות - ליליאן

 LIEDER DES" מהסדרה   ,"Juda" 8 גלויות של ליליאן, 3 מהסדרה
."GHeTTo

לא נשלחו בדואר ובמצב טוב.

$120

5
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140. אוסף גלויות - דמויות יהודיות

הגלויות  כל  יהודיות.  דמויות  של  איורים  גלויות,   7
נשלחו בדואר, כולן במצב טוב מאד.

הרץ,  ב.  הוצאת  ליליאן,  תורה,  ספר  עם   שומרוני  .1
פינה מעט פגומה.

.w.K.P-a.s. צילום יהודי מבוגר, קרקוב  .2
מתפלל,  יהודי  ציור   – נפש"  משיבת  ה'   "תורת  .3

גולדהמר, הוצאת בקר, לא מחולקת.
בכ"י  תאריך  ליליאן.   ,Juda הספר  מתוך  4. "ציון" 

1904, לא מחולקת.

חותמת  לבנון,  הוצאת  עפשטיין,  י.  המצרים"   "בין  .5
דואר 1905, לא מחולקת.

 תפילת שחרית, הוצאת פניקס, לא מחולקת. .6
ברלין,  פניקס,  הוצאת  רוזנברג,  ל.  יהודי,   תמונת  .7

תאריך בכ"י 1912, קפל בפינות.

$200

141. גלוית פורטרט קולונל מיכאל 
גולדשמיט

"ציון",  הוצאת  גולדשמיט.  מיכאל  הקולונל  פורטרט 
וינה. עם פירוט קורות חייו, עד מותו במארס 1904.

מעט  מאד,  טוב  מצב  מחולקת.  לא  בדואר,  נשלחה 
כתמים.

142. גלויות - אישים ציוניים

הגלויות  כל  ציוניים.  אישים  של  צילומים  גלויות,   3
בהוצאת JudiscHeR VeRlaG וכולן נשלחו בדואר. 

מצב טוב, בשלושתן חתימה )בדפוס( של המצולם.

 "פרופ. ד"ר. ה. שפירא ז"ל, מחולל הרעיון בדבר קרן  .1
ציון.  בולי  צילום בתוך מסגרת של  לישראל".  קיימת 

הכיתוב בעברית וגרמנית.

2. "דוד וולפסון, נשיא ההסתדרות הציונית", בעברית 
ובגרמנית. חותמת דואר 1911.

 "פרופ. דר. א. ווארבורג, חבר הועד הפועל המצומצם  .3
מעט   .1912 בדואר  נשלח  הציונית".  ההסתדרות  של 

כתמי דיו בפינה השמאלית-תחתונה.

$90
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143. אוגדן גלויות - רושקביץ

"אני מצייר את ארץ ישראל בשמונה תמונות", אוגדן גלויות לצביעה עצמית.
עטיפה מקורית באדום ושחור, מאוירת ע"י הצייר.

מצויר והוצא לאור ע"י פ. רושקביץ, תל-אביב, נדפס בארץ ישראל דפוס הנקדן, שנות 
ה-40.

בין הגלויות: טבריה, התישבות חדשה, קבר רחל, מגדל דוד, האניה "הר ציון" בנמל 
ת"א.

הגלויות במצב מצוין, לא היו בשימוש.

$150

)POP-UP( 144.  שתי ברכות שנה טובה נפתחות

 תל אביב, הדפסה ליטוגרפית צבעונית. .1
מרפסת ובתוכה ניצבת דמות מנופפת בדגל. מעל המרפסת מגן דוד. ברקע העיר תל-

אביב הצעירה עם בניין גימנסיה הרצליה.
.26x22 :מידות מירביות
עומק לאחר פתיחה: 7.5.

 שנה טובה מפוארת נפתחת בצורת סירה, הדפסה ליטוגרפית צבעונית. .2
סירה פרחונית עם שתי יונים צחורות, הבנויה מ"פרסים" מודבקים. במרכז הסירה רב 

עם ספר תורה מעוטר במגן דוד.
.22.5x22.5 :מידות מירביות

עומק לאחר פתיחה: 13.

בארצות  צוירו  ה-20  המאה  מראשית  רבים  "פרסים"  כמו  אלה,  שנה-טובה  ברכות 
ליטוגרפית  בהדפסה  בגרמניה  והודפסו  ביו-יורק,  פבלישינג  ההיברו  עבור  הברית 

.c.1912 ,צבעונית
מצב טוב מאד, למעט פגמים קלים.

ספרות: "פרסים", קטלוג תערוכה, איילה גורדון, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1984.

$220
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145. שתי גלויות שנה טובה - ראשית המאה 
ה-20

המאה  ראשית  אוסטריה,  טובה,  שנה  ברכות   2
העשרים.

דוד  מגן  סמל  נושאת  יונה  טובה,  לשנה   גלויה  .1
קטנים,  דוד  מגיני  עם  ודגלים  "ציון"  המלה  ובתוכו 

גלויה צבעונית מודפסת בהטבעה, לא מחולקת.
מצוירת  בחזית  ספרון,  בצורת  טובה  שנה   ברכת  .2
יד מחזיקה מאזניים עם כתוב "תשרי מאזניים" ושנה 
טובה בעברית וגרמנית. פנים "הספר" שני דפים ובהם 

ברכה מודפסת וברכה בכ"י.
מצב טוב.

100 $

146. אוסף ברכות שנה טובה, שנות ה-40

 .10x15 ביותר  הגדולה  קטנות,  טובה  שנה  ברכות   12
כולן במצב טוב מאד, על רובן כתובים איחולים.

 "לחרות ירושלים ושלמות המולדת", הוצאת בני  .1
אצ"ל תש"ט.

 "שנת תקומה לארצנו", ציור מגדל דוד. .2
 "שנה טובה" בעברית ואנגלית, צילום נער קורא  .3

בתורה.
4. "שנת גאולה וישועה" ציור קבר רחל.
 "שנת גאולה וישועה" ציור קבר רחל.  .5

 "לשנה טובה תכתבו ותחתמו", ציור הכותל  .6
המערבי.

 "לשנה טובה", ציור כלנית ומגדל דוד. .7
8. "לשנה טובה תכתבו", ציור בית כנסת בגליל.

9. "שנת בשורות טובות", תש"ו, תבליט מגדל דוד.
 "שנת שפע, שלום ובטחון", ציור חיילים עם טנק,  .10

דגל ישראל ומטוסים.
 "לשנה טובה תכתבו ותחתמו", צילום בית הכנסת  .11

הגדול בת"א.
 צלום ירושלים ועליו הכיתוב "שנה טובה  .12

ירושלים".

$80

147.  צורת הגאון ר' שלמה זלמן זצ"ל

דף מודפס בגודל גלויה "צורת הגאון הצדיק המפורסם 
הרב ר' שלמה זלמן זצ"ל אבד"ק ווארשא במ"ס חמדת 

שלמה )נ' י"א ניסן תקצ"ט(. 
בהוצאת ש. שאפירא, לאדז', פולין.

מצב טוב, כתמי חלודה.

$50
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צלום

148.  זאב ז'בוטינסקי - כינוס קציני ברית טרומפלדור תרפ"ח

צלום היסטורי של קציני ברית-טרומפלדור עם זאב זבוטינסקי בכינוסם השלישי 
בתל אביב.

הצלום מוצמד לקרטון. 
צולם בתל אביב ע"י אברהם סוסקיו בתאריך 16.11.1928.

.23x17
קרע בקרטון בלבד בפינה ימנית תחתונה, ללא פגיעה בצילום.

$120

149.  בית בתל אביב - תחילת שנות ה-20

צלום בית תל אביבי חד קומתי בסגנון אקלקטי, הבית על חולות תל אביב. בצידו 
הימני שלט רחוב רש"י בעברית אנגלית וערבית, בכניסה נראים יושבי הבית.

צלם לא ידוע. הצילום מוצמד לקרטון. 
.36.6x21.8 17, הקרטוןx11.8 הצלום

תחילת שנות ה-20.
מצב בינוני, כתמי חלודה.

$60
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 - וחיסכון  הלוואה  עובדי    .150  
בריסק, תרס"ו

צלום של תשעת עובדי בנק הלוואה וחיסכון 
בבריסק. שמות המצולמים על גב הקרטון 

שעליו מודבק הצילום.
בריסק, ליטא, 1906.

25.7x20.5
מצב בינוני, כתמי חלודה.

$100

151.  ח.נ. ביאליק 

לח.נ.  הפנים  קבלת  מטקס  קבוצתי  צלום 
בוילנה.  הציונית  בהסתדרות  ביאליק 

ביאליק יושב במרכז.
.22.7x16.7

מצב בינוני, כתמי חלודה.

$150

אוסף   - ישראל  ארץ  צלמי    .152
מסמכים ומעטפות

ארץ  צלמים  של  מכתבים  ו-4  מעטפות   4
ישראליים.

מכתבים:
 יהושע רחמן, יפו, 1930. .1

2. אברהם סוסקין, תל אביב, 1935.
 אלפרד ברנהיים, ירושלים, 1945. .3
 אלפרד ברנהיים, ירושלים, 1945. .4

מעטפות:
 אברהם סוסקין, תל אביב, שנות ה-20. .1

ה- שנות  וחיפה  ירושלים  חנניה,   אחים  .2
.30

 פוטו גדלור, ירושלים שנות ה-40. .3
 קיוויס, ירושלים שנות ה-50. .4

גודל ומצב משתנים.

$80

153.  משה דנין, תרע"א

צילום מוצמד לקרטון, צולם על-ידי אברהם 
סוסקין ושותפו צ. ברוק בסטודיו המשותף 
לתל- עבר  סוסקין  )ב-1914  ביפו  שלהם 

אביב(.
אחרי מתן החוקה הטורקית בשנת 1908 על-
ידי הטורקים הצעירים בקושטא, היה משה 
דנין, בנו של עסקן הישוב יחזקאל דנין, בין 
היהודים הראשונים שגויסו לשירות בצבא 

הטורקי ביפו.
הצבא  במדי  דנין  משה  נראה  בצלום 

הטורקי.
.16.7x10.7

מצב טוב,כתמי חלודה.

$80

154. הסתדרות צופים עובדים 

המשולבת,   הנוער  תנועת  חברי  של  צלום 
העובדים"  ו"הצופים  הצעיר"  "השומר 
הפכו   1930 בשנת  וסמליהם.  דגליהם  על 
"הצופים העובדים" לשכבה הצעירה ב"נוער 

העובד".
.23.7x30 12.4, מוצמד לקרטוןx17.6

צלם פייבל קפלנסקי, חתום תל-אביב, שנות 
ה-20.

מצב בינוני, כתמים.

$70

155. קבוצת פעילי קק"ל, פולין

קבוצת פעילי קק"ל עם שלט הנושא כיתוב 
"קק"ל" עם מגן דוד ומנורה ובשורה מתחת 
נגועי המלחמה בארץ  לטובת  "שעשועת-גן 

ישראל".
סלופצה, פולין, 1918.

.16.1x22.5
חומצה  נטול  בקרטון  ממוסגר  הצלום 

לתצוגה ושימור.
מצב טוב, מעט כתמי חלודה.

$100

156. קבוצת מתרימי קק"ל 

קבוצת פעילי קק"ל עם סרטי קק"ל על הזרועות, קופסת קק"ל וצלום 
הרצל.

פולין, 1924.
.18.7x23.4 13. מוצמד לקרטוןx17.3

מצב טוב,כתמי חלודה.

$100
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157.  צלום אויר - נהריים 

נהריים וישוב העובדים "תל-אור" בצלום אוירי.
הצלם ז'ולטן קלוגר.

בין השנים 1936-1939 צילם ז'ולטן קלוגר כאלף צילומי-אויר עבור 
הקרן הקיימת וקרן היסוד,

צילומים אלה שמשו את צה"ל בראשית דרכו.
.16x22.5

הצילום מוצמד לקרטון. בגב הקרטון חותמת "החברה המזרחית 
לצילומים בשביל העתונות".

מצב טוב.

158.  בית ספר למל - סגל המורים

צילום קבוצתי בחזית בית הספר למל, שכונת זיכרון משה בירושלים.  
שנות ה-20 המאוחרות.

.23x29.6
קרעים מתוקנים בניר דבק.

$50

$70
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161.  אניית המעפילים אקסודוס בנמל חיפה

צלום הירידה של המעפילים ניצולי השואה מאניית אקסודוס בנמל חיפה, 
לפני העברתם לאניות הגרוש לגרמניה.

חיים פין, חתום, מתוארך 18.7.1947.
.17.7x12.3

הצילום מוצמד לקרטון של ארכיון.
מצב טוב.

$100

160.  שני צלומי הבריגדה היהודית

חיילי הבריגדה היהודית במסדר צבאי ובחופשה.
.15x16, 15x14

הצלומים מוצמדים לקרטון של ארכיון.
חתומים, מירלין את ירון, שנות ה-40. 

מצב טוב.

$50

159.  אורד וינגייט ופלוגת הלילה

צלום של פלוגת הלילה, בראשה צ'רלס אורד וינגייט.
חתום ז'ולטן קלוגר, 1938.

בגב הצלום חותמת "החברה המזרחית לצילומים בשביל העתונות – קלוגר".
הצילום מוצמד לקרטון של ארכיון.

.12x18
מצב טוב.

$70
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נולד ב- 1902 בגליציה. בגיל 19 השתלם בצילום אצל פרופסור מריה אדר, הגיע לישראל ב-1922, והתיישב עם  יוסף שוויג  שמואל 
משפחתו בחיפה. ב-1925 עבר לגור בירושלים והיה לצלם העיקרי של קק"ל וקרן היסוד מאמצע שנות ה-20 ועד אמצע שנות ה-30.

ספרות: קרן קיימת ומצלמת, קטלוג תערוכה, רונה סלע, 2003.
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162.  שמואל יוסף שוויג - ירושלים
12 צילומים מקוריים מוקדמים של ירושלים וסביבתה בפורמטים 

גדולים.
.29.3x41 ,הר הבית  .1

.29.4x41 העיר העתיקה בשלג  .2
.29.3x40.5 ,נזירים אתיופים  .3
.23.7x26.5 ,לרגלי מגדל דוד  .4

.26.5x20.6 מבט מהר הזיתים  .5
.26.2x23.9 ,רחוב בירושלים  .6
.20.6x26.4 ,הכותל המערבי  .7

.19.7x26.4 ,על הר ציון  .8
.29.5x23.5 ,כנסיית הקבר  .9

.29.2x22.6 ,בכניסה לכותל המערבי  .10
.29.5x21.6 סמטה בעיר העתיקה  .11
.29.5x21.2 יהודים בעיר העתיקה  .12

.29.7x26.7 כל צלום מוצמד למעטפת

הצילומים צולמו בין השנים 1927-1933. המעטפות עם הצילומים 
הופקו על-ידי הוצאת "מסדה פרס". המעטפות חתומות בחותמת 

הצלם וליד כל צילום חתום JeRusalem בעפרון.
מצב טוב.

$700

163. שמואל יוסף שוויג - חנוכת האוניברסיטה 
העברית

5 צילומים חתומים בעפרון על הקרטון, ירושלים, 1925.
בצילומים נראים נואמים שונים, ביניהם ויצמן והרב קוק.

.23.7x19 :16.5, מוצמדים לקרטוןx11.5
מצב טוב.

$400

164.  שמואל יוסף שוויג - חיפה והסביבה
תשעה צילומים של חיפה והסביבה, חתומים ע"י הצלם שמואל 

יוסף שוויג, שנות ה-20.
.23.5x19 :15 בקירוב, מוצמדים לקרטוןx10

חתומים בעיפרון על הקרטון ע"י הצלם.
מצב טוב.

$650

165.  אלפונס הימלריך - אלבום צלומים
אלבום עם 22 צילומים.

אלפונס הימלריך, תל אביב שנות ה-40.
בייצור  שעסקו  ו"דמת",  "חמת"  מפעלי  תוצרת  של  פרסומית  חוברת  הכנת  לצורך  צולם 

מכונות, אינסטלציה ביתית וברזים. 
אלפונס הימלריך נולד במינכן, גרמניה ב-1904. רב אמן בצילומי טבע דומם ותקריבי חפצי 

תעשיה, וכן צילומי תנועה ומחול. עלה לארץ ישראל ב-1933, ועבד בתל אביב עד 1982.
9x11 עד 13x18, חתומים ע"י הצלם.

מצב טוב,כתמי חלודה.
ספרות: מצב ותנועה, קטלוג תערוכה, ויויאן סילבר, רמת גן, 1987.

$900
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166. אוסף צילומים ראשית בצלאל

דוד  בן  שמואל  של  מעיזבונו  צילומים  שמונה 
)דוידוף(.

שמואל בן דוד )1884-1927( נולד בבולגריה, למד 
באקדמיה לאומנות בסופיה שם היה תלמידו של 
בשזירת שטיחים  להתמחות  לו  שיעץ  שץ  בוריס 

ועיצובם.
ושותפו  ידידו  עם  )יחד  שץ  בעקבות  עלה  ב1905 
לירושלים  לוי-אופל(  שמואל  הלימודים  לספסל 
פרספקטיבה  שטיחים,  מלאכת  בבצלאל  ולימד 
פיתח  יעקב שטארק  עם  יחד  עיטורים.  ומלאכת 

את האות העברית כעיטור יסודי.

1. צלום קבוצתי בולגריה 1904. בתמונה מסומנים 
בעט בוריס שץ ושמואל בן דוד.

לוי- שמואל  דוד,  בן  שמואל  קבוצתי.   צלום  .2
אופל ונשותיהן. 

3. פורטרט- שמואל לוי-אופל. 
יובל,  בנם  עם  יחד  דוד  בן  ויהודית  4. שמואל 

חתום צדוק באסאן, ירושלם.
יעקב  של  הקדשה  עם  קטן  קבוצתי   צלום  .5

שטרק, ירושלים- בצלאל 1908.
6. צלום קבוצתי. בן דוד, חרובי ?

7. צלום קבוצתי בסטודיו. בן דוד, לוי.
8. יהודית בן דוד במפעל אריגה.

סה"כ 8 צילומים 1904-1915, גודל ומצב משתנים.

$700
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167.  חברת קונטיננטל בישראל

conTinenTal en isRael
אלבום צילומים, הופק על-ידי חברת קונטיננטל בשנות ה-50.

צילומים מקוריים המתעדים את פעילות החברה בארץ,   33 אלבום עם 
לצד נופי הארץ וסמליה.

טרקטורים  הצרפתית  קונטיננטל  חברת  יצרה   1947-1966 השנים  בין 
ודחפורים לתעשייה ולחקלאות, רבים מהם נטלו חלק בבניין הארץ.

.14x21 12, האלבוםx16 הצילומים
.eTaBlissemenTs RicHaRd FReRes

האלבום כולו "מקופל", כריכה מקורית עם כתמים וקמטים.

$250

168.  תל אביב

אלבום המכיל 27 צילומים מקוריים וחתומים של נופי תל-אביב. 
הופק בסמוך לחנוכת בנין העיריה החדש בשנת 1965. 

עיריית תל-אביב, יוסף ליאור, 1965.
.14x20 13, האלבוםx16 הצילומים

הצילומים צולמו על-ידי צלם העירייה, יוסף ליאור והם חתומים 
על ידו.

בין הצילומים: בנין העיריה החדש בצילום חזיתי ובצילום אויר, 
ככר צינה דיזנגוף, מצעד יום העצמאות בת"א, מרכז הירידים בגני 

התערוכה, בניני ציבור, אתרים, נופים והווי תל-אביבי.
על הכריכה סמל צבעוני של עירית תל-אביב.

מצב טוב מאד.

$270

169.  אלבום צלומים - כפר חב"ד

אלבום עם 14 צילומים מקוריים שקיבלו יוסף וייץ ורעייתו.
כפר חב"ד, 1967.

"מזכרת נצח לביקורכם הנעים בכפר חב"ד". לאלבום מצורף מכתב חתום 
ע"י יו"ר כפר חב"ד ש. מיידנצ'ק. י"ט בכסלו תשכ"ז.

יוסף וייץ, מראשי הקרן הקיימת לישראל, ערך ביקור מקיף ומצולם בכפר. 
חתומים  והם  פריידין  יצחק  הצלם  על-ידי  צולמו  לבן  בשחור  הצלומים 

בגבם בחותמת הצלם.
.19.2x28.3 13, האלבוםx18.3 הצילומים

מצב טוב מאד.

$250
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174. שני לוחות שנה - צילומים בן דוב

1. לוח אמנותי א"י לשנת תרצ"ח.
הוצאת י. בן דוב, תלפיות.

לכל חודש צלום בשחור-לבן של הצלם בן-דוב בגודל 
חצי דף. 
.24x35

בן  של  בכ"י  הקדשה  ובו  מודפס  מקרטון  ראשון  דף 
דוב.

מצב טוב מאד.
 לוח אמנותי א"י לשנת ת"ש. .2

הוצאת י. בן דוב, תלפיות.
זהה בעיצובו ללוח תרצ"ח, אך מכיל צילומים שונים.

וחסרים  שבור  אחורי  קרטון  קידמית,  עטיפה  חסרה 
חלקים. התמונות במצב טוב מאד.

$120

174

170.  הרב גורן בכותל 1967

צלום מקורי של הרב גורן תוקע בשופר כסמל לגאולה, 
עם כיבוש הכותל המערבי במלחמת ששת הימים.

.17.7x12.7
הצלם דוד רובינגר, הצילום לא חתום.

מוצמד לקרטון של ארכיון, תאריך הצילום 7.6.67.
מצב טוב.

$70

171.  אלבום מפקדת יחידת המיעוטים

את  המתארים  בשחור-לבן  צלומים   24 עם  אלבום 
לקצין  כשי  הוכן  האלבום  ג'ת,  לכפר  הדרך  פריצת 

ההנדסה שהשתתף במבצע.
.24x34 9, האלבוםx13 הצלומים

שמורות  הזכויות  "כל  חותמת  הצילומים  גב  על 
ל'במחנה' עתון חיילי צה"ל".

$120

172.  הקמת שכונת נורדיה + חתימת דב הוז

ובנוסף  חתומים,  לא  כפולים(,  מתוכם   5( צלומים   14
שני דפים במכונת כתיבה וכ"י.

 אוסף צלומים המתעדים "הקמת פרוור חדש לפועלים 
חסרי-בית ע"ש נורדאו בסביבת תל אביב".

הצלומים מתארים את הבתים מזויות שונות ובשלבי 
בנייה שונים: טיוח, בניית גג, פילוס חול ברחוב וכו'.

שני הדפים המצורפים הנם כנראה טיוטה לחוברת או 
פרסום בו היו אמורים להשתלב הצילומים. דף אחד 
במכונת כתיבה ובו תאור חלק מהצילומים באנגלית, 
זה  דף  של  האחורי  צדו  על  בעברית,  בכ"י  נוסף  דף 
נורדיה"  שכונת  מבנין  תמונות  שלוש  "קיבלתי  רשום 

וחתום דב הוז.
17x12 הצילומים

מעט  אך  שלמים  הנלווים  הדפים  מאוד,  טוב  מצב 
מקומטים.

$500

173.  צלום חיילים יהודים - פסח 1917

צלום קבוצתי בגודל גלויה של קבוצת חיילים יהודים 
"פסח  התמונה  בפינת  הכתובת  החג.  שולחן  ליד 

תרסע]![ באפצנא", חותמת הדואר הצבאי 28.5.17.
קוראים  יין,  בכוסות  אוחזים  חיילים  נראים  בתמונה 

בספר ועל השולחן שני נרות דולקים ובקבוק יין.
מצב טוב מאד.

$80
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175. לוח מצולם א"י - תרצ"ח

הלוח האומנותי ארץ ישראל תרצ"ח.
תל-אביב, הדפסה והוצאה לאור הוצאת א"י, נדפס עבור 

קרן היסוד. 
בכריכה צלום צבעוני של עולים באניה. בכל דף שבועי 
צלום גדול, סה"כ מעל 50 צילומים של מיטב צלמי א"י:  

י. קלוגר, לרסקי, גרז'בינה וורוביצ'יק ועוד.
.24x15

לא היה בשימוש, מצב מצוין, בקופסה המקורית )הקופסה 
מעט פגומה(.

$100

176.  אוסף תמונות מארץ ישראל

מאוירת.  מקורית  כריכה  עם  ישראל  מארץ  תמונות   12
כיתובים וכותרות בעברית, אנגלית ופולנית.

קרקוב,הוצאת הפנר וברגר.
בתמונות: ירושלים – על יד הכותל המערבי, בית הכנסת 
הגדול בתל אביב, חריש במשק הפועלות 'עינות', חיפה, 

טבריה, צפת ועוד.
 .27.3x19 34.5 התמונותx24 ,האלבום

מצב טוב.

$120

177. אברהם סוסקין - אלבום מראות תל-אביב 

אלבום מראות תל-אביב. אברהם סוסקין.
ברלין, דפוס רולופט 1926.

]6[ עמ', ]75[ לוחות-תמונות 
אלבום הכולל 70 צילומים בדפוס של תל-אביב מחלוקת 
בית  מאחוזת  מפות   2  ,1926 ועד   1908 בשנת  מגרשים 
נחום  ע"י  שעוצב  אביב  תל  עיריית  וסמל  ה-20  משנות 

גוטמן.
עברית, אנגלית וגרמנית. 

.16.5x22
דפים ראשונים ואחרונים משוחררים, שידרה משוקמת, 

הכריכה מקורית.

$100
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כרזות

178.  מכירה כללית 1930

"מכירה כללית יוצאת מן הכלל למשך 20 יום – החל מ-28 דצמבר 
1930 בבית המסחר תופיק ואברהם מוגרבי ושות'..."

דפוס מ. שהם, יפו, 1930.
ירוק  וערבית, בצבעים אדום,  אנגלית  הכרזה מודפסת בעברית, 

וכחול.
מודבקת על בד-פשתן לתצוגה ושימור.

 .63x95

מצב טוב,סמני קיפול.

$250

179.  הסתדרות הציונים הכלליים

הסתדרות  צ'.  הצבע  המשעבד,  הסוציאליזם  בפני  עירך  על  "הגן 
הציונים הכלליים, מפלגת המרכז". דפוס ליטוגרפי דפנה. 

הכרזה בצבעים שחור ואדום.
סוף שנות ה-40.

.67x70
מצב טוב.

$200
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180.  העובד הציוני

"נניף את דגל הציונות והעבודה בשערי הגאולה - 
העובד הציוני".

הכרזה בצבעים כתום, כחול וחום.
הדפסה ליטוגרפית, שנות הארבעים.

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.
.34x37

מצב טוב מאד.

$250

181.  ברית הציונים הרביזיוניסטים

"השער למדינה! ברית הציונים הרביזיוניסטים"
עצוב האחים שמיר. 

ציור חומה עם שער פתוח, ומאחורי השער מפת ארץ 
ישראל השלמה.

צבעים כתום, תכלת ושחור. 
מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

.35x50
מצב טוב מאד.

$250

182.  אחד במאי 
 

כרזה צבעונית "1 במאי"
עצוב האחים שמיר.

תל-אביב, פוטו-אופסט בן-צבי
בכרזה נראית סירה עם שלושה מפרשים, שניים 

כחול-לבן וביניהם מפרש אדום, על הסירה כתוב 
"ההסתדרות".

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.
.33x46.5

מצב טוב מאד.

$250

183.  עליה חדשה עובדת

"לועידת ההסתדרות - ע' - רשימתך עליה חדשה 
עובדת".

עצוב בלומנשטיין.
כרזה בצבעים שחור ואדום, האות ע' מופיעה בגדול 
במרכז הכרזה, לצד דמויות אשה וגבר אוחז פטיש.

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.
.30.5x46.5

מצב טוב מאד.

$250
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184.  הסתדרות העובדים הכללית

תל-אביב, ליטו-אופסט דפוס קאופר את ברן.
גברים  שני  בידי  מוחזקת  בגדול,  מופיע  א'  האות 

ואשה.
הכרזה בצבעים תכלת, אדום ושחור.

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.
.35x49

מצב טוב מאד.

$250

185.  מפת ההתישבות הקיבוצית - 1961

לאם  היובל  בשנת  הקיבוצית  ההתישבות  מפת 
הקבוצות, דגניה, תרע"א-תשכ"א.

עצוב שמואל כץ.
רמת-גן, 1961, דפוס אורצל.

המפה צבעונית, איורים משני צדי המפה.
.68.5x98

מצב טוב מאד.

$80

186.  מזרח - בצלאל 1916

 "לקראת שבת לכו ונלכה..."
צייר רפאל אברהם שלם, בצלאל. 

ירושלם, תרע"ו, דפוס מונזון.
מודפסת בצבע זהב.

.41.5x64

מצב טוב מאד.

$200
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187

רודי דויטש )דיין(
במינכן  אומנות  למד   1908 בשנת  נולד 

וביסס לעצמו שם קרירה כמעצב גרפי.
סטודיו  וניהל  לארץ  עלה  ב1932 
לגרפיקה בת"א. ב1935 הקים את איגוד 

הגרפיקאים ועמד בראשו.
ב1937 החליט יוסף בודקו לקרוא לרודי 
דויטש לעמוד בראש המחלקה לגרפיקה 
הביא  החדש",הוא  "בצלאל  שימושית 
הפכה  והמחלקה  מרובה  לתנופה 
"בצלאל  ולגדולה שבמחלקות  למרכזית 
לעמוד  המשיך  דויטש  רודי  החדש", 

בראש המחלקה עד שנת 1965.
כשילוב  הגרפי  מוצר  את  ראה  כמעצב 
צבע,  קומפוזיציה,  יסודות:  ארבעה  של 
חשיבות  ראה  בנוסף  ורעיון.  ייצוגיות 
רבה לקשר בין גרפיקה השימושית לבין 

הארץ, העם והרחוב בו מוצגות הכרזות.
)גדעון עפרת, בצלאל החדש 1935-1955(. 

187.  שמן "לשד" - "יצהר"
 

עצוב רודי דויטש.
תל-אביב, דפוס קואופרטיבי "אחדות". שנות ה-30.
ציור שתי נשים יושבות ליד שולחן ואוכלות עוגה.

בכרזה דיאלוג בין הנשים "אסור היה לחנוני למכור שמני 'יצהר'. חברת 'שמן' מחיפה החתימה את החנוני על 'הסכם' 
שימכור רק משלה. עשו קנוניא על חשבוננו… אסור לנו לקבל את השמן הטוב שאנו רוצות... אשתמש גם אני בשמן 

'לשד' של 'יצהר'" 
.64x96

מצב טוב, למעט קרע בפינה שמאלית-תחתונה.

$250

188. קרן חוסר עבודה

"קרן חוסר עבודה – יד למובטל! נלכד רבבות לשרשרת 
מגן".

עצוב רודי דויטש.
תל-אביב, דפוס קואופרטיבי "אחדות". שנות ה-30.

איורים בשחור ואדום.
.70x100

מצב טוב.

$500
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189.  מעבר חפשי מונע תאונה 

להיגיינה  המוסד  הוצאת  תאונה,  מונע  חפשי  "מעבר 
התאחדות  העבודה,  משרד  ליד  בתעשייה  מקצועית 

בעלי תעשיה והסתדרות העובדים הכללית"
עצוב רודי דויטש.

דפוס "דפנה".
46.5x68.5

צהוב  אדום,ירוק,   – צבעונית  דיין,  ר.  חתומה  הכרזה 
ושחור.

מצב טוב מאד.

$200

190.  אוסף כרזות - האגודה למען 
החייל 

ארבע כרזות צבעוניות מאויירות על-ידי 
רודי דיין )דויטש(.

חגיגות  לקראת  הפרסים...   "מצעד  .1
בדפוס   .1955 תשט"ו",  העצמאות  יום 

ליט. צבי גרבל.
49.5x71. בכרזה נראים קטנוע עם דגל-

ישראל ושתי מכוניות.
 "הכונו   להגרלה  השנתית תש"ך -  .2
דפוס   .1960 ערך",  יקרי  פרסים   300
קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל-אביב, 
מכוניות  של  צלומים  בכרזה   .50x70

המוצאות כפרסים.
החייל"  למען  השנתית   "ההגרלה  .3
"פסטל"  אופסט  דפוס   .1960 תש"ך 

 .58x89.5 .בע"מ
– שי לחייל" תשכ"א  והכלל   "הפרט  .4
"ישראל-אמריקה",  אופסט  דפוס   .1961

.50x69 .תל-אביב

מצב טוב מאד.

$450
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191.  "מציצים"

הכרזה המקורית של "מציצים", סרטו של אורי זהר.
והכתוב  זהר  ואורי  אינשטיין  אריק  נראים  בכרזה 

"מציצים" בגדול.
עצוב הכרזה אלונה אינשטיין ויוסי רוך.

.70x50
מצב טוב, מעט כתמי-חלודה.

$100

192.  "סיפורי פוגי"

"להקת 'כוורת' – סיפורי פוגי" 1973.
הכרזה בגונים כחול, סגול וורוד.

בחלק התחתון פרטי ההופעה בתאריך 1.11.73 בראשון 
לציון.

.70x50
מצב טוב, מעט נזקי-לחות וכתמי-חלודה.

$70

193.  פרסומת לתרופה

פרסומת לתרופה, על הכרזה כתוב בערבית בלבן על 
באנגלית  תוית  ושחור.  באדום  גדול  וציור  ירוק  רקע 

מודבקת במרכז הכרזה
."FeRRo – Quina 'RicHon'"

חתומה בתחתית "הסולל".
.maY 26 1936 בשוליים העליונים חותמת

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.
.62x94

מצב טוב מאד. 

$300

194.  תיאטרון אידיש - פריז

כרזה למופע מוזיקלי של הזמר הרמן יבלנקוב.
פריז, תחילת המאה ה-20. 

כתובה באידיש וצרפתית, עם צלום של הזמר.
מודבקת לבד פשתן לתצוגה ושימור. 

.100x65.5

סדקים וחורים משוקמים, למרות הפגמים מצב טוב.

$480
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195

196

197

198

195.  שתי כרזות קק"ל ממרוקו

 "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני''. .1
."KeRen KaYemeTH leisRael" חותמת

הכתוב  כחול,  בצבע  מסגרת  עבה,  נייר  על  מודפסת 
בשחור.
.63x48

קרעים, כתמים וקפלים. 
 כרזת קרן קימת לישראל בעברית, צרפתית וערבית- .2
מרוקאית באותיות עבריות, כתוב באדום וציורי עצים 

בירוק.
57x46. מצב טוב, חור קטן, קפל באמצע ומעט כתמים.

$200

196.  סוסיתא סטיישן 1300

"סעו בשלום עם אוטוקרס".
חתום ג. קייך, שהר.

צבע אדום וזהב, מסגרת בורוד.
.69.5x99

מצב מצוין.
$120

197.  יום שחרור ירושלים

"המועצה הדתית ירושלים – תושבי ירושלים מוזמנים 
ליום  המערבי  הכותל  על-יד  והודיה  שבח  לתפילת 
תשכ"ט  באייר  כ"ז  החמישי  ביום  ירושלים,  שחרור 

."...)15.5.69(
 ירושלים, דפוס "העברי" יחיאל ורקר.

.61.5x95
מצב טוב מאד.

$70

198.  כרזה - שמחו ביום ירושלים 1970

רביעי,  ביום  לירושלים  נעלה   – ירושלים  ביום  "שמחו 
כ"ח באייר תש"ל )3.6.70(".

המפלגה הדתית הלאומית והסתדרות הפועל המזרחי.
תצלום חייל מתפלל בכותל, תכלת וכתוב בזהב.

.70x48
מצב טוב מאד.

$70
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199.  כרזה - אלבום ירושלים השלמה

"אלבום יחיד במינו – ירושלים השלמה בעריכת ד"ר 
ב. רותנברג".

בכרזה תצלום חיילים נכנסים לעיר העתיקה דרך שער 
האריות.
 .34x50

מצב טוב מאד, מעט קפלים.

$70

200.  שתי כרזות - ישיבת הכותל

"שבת שחרור הכותל למען ישיבת הכותל – הישיבה 
הראשונה שתלמידיה תושבי העיר שבין החומות." 

 בצבע ירוק, עם שני תצלומים והזמנה לחגיגת הנחת  .1
אבן פינה ב-19.5.69.

42x64. מעט קפלים.  
 בצבע ורוד, עם תצלום גדול ודגם בניני הישיבה. .2

 41.5x65. מעט קפלים. 

שתי הכרזות הודפסו ב"פרסום חן".

$120

201.  תערוכת תצלומים ירושלים השלימה

מקרבות  תצלומים  תערוכת   – השלימה  "ירושלים 
המלחמה על שחרור ירושלים".

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הועד 
הפועל המרכז לתרבות ולחינוך עיריית ירושלים. דפוס 

יחיאל טנא.
בבית  מוצגת   "התערוכה  הכותל, ליד  חייל  תצלום 
העם...מיום 2 באוקטובר 1967 עד 25 באוקטובר 1967.

.48x67

קפלים, קרעים והדבקות בפינות.

$70
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202. שתי כרזות - הרכבת לירושלים

 "נוף שובה לב ומרהיב עין במסילה לירושלים" .1
בהוצאת משרד התירות, ירושלים.

על-ידי  מאוחדים  אמנים  בדפוס  אופסט  הודפס 
המדפיס הממשלתי,
צילום בנו רותנברג.

.c.56x84 .1970
 "לירושלים של זהב ברכבת ישראל". .2

הוצאת  ירושלים.  פוסט,  ג'רוסלם  אופסט  דפוס 
המדפיס הממשלתי.

60x92. סמל רכבת ישראל.

קפלים, כתמי לחות.

$180

203.  הצנחנים

לארץ  ארצנו  בין  גשר  לנו  יהיו  השמים   – "הצנחנים 
אויב".

הוצאת מטכל, קצין חינוך ראשי, ענף הסברה.
תמונות שחור-לבן מפעילות חטיבת   6 נראות  בכרזה 

הצנחנים.
רקע ירוק, כיתוב באדום.

.56x83

מצב טוב, קמטי - קיפול.

$80

204.  שתי כרזות בחירות - טדי קולק

"תן יד לטדי, הצבע אמת".

ירושלים  של  ואכלוסה  פיתוחה  תנופת   "להמשך  .1
השלמה". תצלום של שכונת רמות אשכול.

כתמים  מעט  טוב,  מצב   .64x48 ושחור,  באדום  כתוב 
בשוליים.

צלומים:  שני  מחיצות".  בלי  אחת  ירושלים   "למען  .2
חומה בקו העירוני, כנסיית הדורמיציון.

טיפוגרפיה מיוחדת באדום וכתום.
62x48. מצב טוב מאד.

$100
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205.  תעודת מדליית זהב - יריד המזרח 1934

ישראל  לארץ  העליון  הנציב  מעלתו  הוד  "בחסות 
הלויטננט-גנרל סיר ארטור גרנפל ווקופ...".

תעודת מדליית זהב לזוכה.
ירושלם,דפוס אופסט "גרפיקה".

סמל יריד המזרח בצהוב, איורים בצדדים בירוק.
מודבקת לבד פשתן לתצוגה ושימור

.58.5x34.5

מצב טוב, מעט פגמים.

$180

206.  שנה טובה, יפו, תרנ"ו

ברכת שנה טובה גדולה ומאויירת, מאת בית תלמוד 
הגדול  המדרש  ובית  תורה  שערי  ישיבת  תורה, 

לאשכנזים ביפו.
עם רשימת גבאי ומנהלי המוסדות וברכת הרב נפתלי 

הרץ הלוי.
חתום בחותמת הרב נפתלי הרץ הלוי.

.45.5x29
שמאלית-עליונה  בפינה  ובקפלים.  בשוליים  קרעים 

קרע כ-5 ס"מ.

$80
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207.  "עזרת ישראל" צפת

כרזה של "ועד העליון הכללי – עזרת ישראל – בקור חולים 
בעיה"ק צפת תו"ב".

והנעזבים, ממרת  צורח מצעקת האומללים  "קול קורא במר 
לב ודכיון-רוח לעזרה תכופה..."

ישראל"  ל"עזרת  תרומות  המבקש  וביידיש  בעברית  כרוז 
של  החולים  לבתי  כאלטרנטיבה  בצפת,  בחולים  לטיפול 

המסיון האנגלי.
בתחתית הכרוז חותמת "וועד העליון הגלילי - עזרת ישראל - 

".PalesTina ...בעה"ק צפת תוב"בא
מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

.29.5x45
מצב טוב. 

$100

208.  מיקרוגרפיה - ירושלים

"מזכרת אהבת ציון חבת ירושלם... ציור תבנית מקום המקדש 
איש  שולמאן  שמואל  הצעיר  מאתי  הזתים...  והר  הבית  והר 

ירושלם בעה"ק צפת".
הר הזיתים, מערת הנביאים על הר הזיתים, שער הרחמים, הר 

הבית, הכותל המערבי ועוד.
סוף המאה ה-56.5x48 .19 ס"מ.

משוקמים  בטקסט,  פגיעה  עם  קרעים  חום,  נייר  על  מודפס 
שיקום מקצועי.

מודבק לבד פשתן לתצוגה ושימור.

$500
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209.  ש"י עגנון - גלויה בכ"י חתומה

גלויה ששלח ש"י עגנון אל יעקב פיכמן. הגלויה נשלחה ליפו בדואר האוסטרי. 
.13x13 חותמת דואר

"לר' יעקב פיכמן, בקרוב אבוא ברלינה ומשם אתנצל לפניך..."
כתב-יד וחתימה גדולים וברורים מאד.

מצב טוב, פגמים בגלויה.

$200

210.  אורי צבי גרינברג - מכתב

מכתב מודפס במכונת כתיבה עם תיקונים בעט וחתימה: רמת גן אורי צבי 
גרינברג.

המכתב ממוען לנפתלי רם, פתח תקוה, מיום ט"ו בשבט תשל"ז 1977.
במכתב מלין אצ"ג על הנהגת מפקדי צה"ל את חייליו: "העם במדינת ישראל 
נתן בניו לקרבן עולה בידי הגנרלים, שהם הובילו את בנינו הטובים, שלא 

שבו עוד... שהשם ירחם!".
מצב טוב.

$120
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211.  יוסף חיים ברנר - גלויה בכ"י

ליסיצקי  א.א.  אל  מלונדון  ברנר  י.ח.  ששלח  גלויה 
בקנדה, 10.7.1906.

הגלויה כתובה בכ"י וחתומה ע"י ברנר.

"אדוני, שירך 'לפני הרעם' יבוא בקונטרס הבא, ז', של 
זה מוצא  עפ"י שירך  כי  לי להודיעך  נעים  'המעורר'... 
י.ח.  בכבוד,  הגון...  פיוטי  כשרון  של  סימנים  בך  אני 

ברנר."
מכתב זה מופיע ב"כל כתבי ברנר מס' 135.

מצב טוב.

$400

עם  הגלויות  רוב  בכתב-יד,  מכתבים  ושני  גלויות   20
אשתו  אל  פיכמן  יעקב  על-ידי  נשלחו  כולם  תמונה, 
שבע )אלישבע( ממקומות שונים. בכל הגלויות כותב 
פיכמן על ענייני ספרות וענייני דיומא, באחת הגלויות 

שיר מפרי עטו. להלן מספר דוגמאות:

 גלויה, 15.8.10 מוארשה. "...מציעים לי עכשיו לקבל  .1
עלי משרת מזכיר במערכת 'הצפירה' המתחדשת, ואני 
מתבייש לעזוב כ"כ מהר את עבודתי ב'תושיה'... כתבי 
נא לי הרבה, הרבה. הנושק את קצות אצבעותייך. שלך, 

יעקב."
שלי,  הנחמדה  "שבע  שיר  עם  נשלחה,  שלא   גלויה  .2
בקשת ממני איזה דבר חדש מיצירותי. הריני שולח לך 
שיר קטן זה, והיה לך למזכרת. כתבתיו היום בבוקר 

עם הנץ החמה..."
 גלויה מצהרי יום 9.6.23. "מה דעתך על מכתבו של  .3
רבינוביץ? – 'לשוב – אין לך למהר'. וכלום אינו צודק? 
הם יושבים שם כולם כעופות בכלוב, ולמה ישוב האחד 
שנשם לרווחה בצאתו?... כמה מעציב כל זה! מולדת, 
שאינה מולדת. מי יודע, אם אין זה גרוע מגלות? ובכל 

זאת אין לוותר גם על מולדת כזו."

 גלויה מערב יום 9.6.23. " הייתה כאן ישיבת הועד  .4
לידי  לאט  לאט  א"י  את  מוסרים  הציוני...  הפועל 
הערביים. ויצמן מסכים לפוליטיקא של אנגליה והכל 

נרגזים מאד. כ"כ מיואשים וכח אין גם למחות..."
 גלויה עם דיוקן טולסטוי, 25.11.10. .5

 גלויה מיום 16.6.23. על הגלויה דיוקנותיהם של י"ל  .6
פרץ ויעקב דינעזאפן. 

 גלויה מיום cenTRal .11.9.25, "תל אביב – רחוב  .7
הרצל והגמנסיה".

 גלויה, cenTRal, דיוקן חיים וייצמן. .8

סך הכל 22 פריטים, מצבים משתנים.

$450

212.  יעקב פיכמן - אוסף גלויות ומכתבים בכ"י
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213. אוסף מכתבי סופרים שנשלחו אל ברכה חבס

10 מכתבים שנשלחו אל ברכה חבס ועניינם פרסום מאמרים 
בקובץ העוסק באנשי העלייה השנייה אותו ערכה חבס.

המכתבים: אשר ברש, 11.4.45, יעקב רבינוביץ, ש. לביא, 27.3.46, 
26.5.45, משה סמילנסקי, 11.2.46, א. ראובני, 5.12.45, 16.12.45, 
פיכמן:  יעקב  מזוהים,  לא  וחתימה  כ"י   ,15.6.45 קרול,  יעקב 
מומנטים,  כמה  ואוסיף  אביב  תל  על  קטנה  רשימה  לי  "...יש 

מראות, פגישות )גם עם דבורה בארון(...".

ברל  של  )כנראה  בכ"י  פתק  מצורף  פיכמן  של  מכתבו  אל 
כצנלסון( עם הכותרת "לספר העלייה השנייה" ורשימת שמות-

אנשים ושמות כתבי-עת.

כל המכתבים בכתב-יד, מצב וגודל משתנים.

$100

214.  רבי בנימין - שני מכתבים, תרפ"ח - תרפ"ט

שני מכתבים למערכת העתון "קול ישראל", שופרה של אגודת 
ישראל.

אחד המכתבים הנו כתב סנגוריה על ח.נ. ביאליק, שלא חילל 
את השבת בביקורו בירושלים, והשני נוגע בעניין תרומות של 
ע"י  נתרמו  ישראל",  "קול  שעל-פי  היסוד,  לקרן  בנימין  רבי 

אשתו של רבי בנימין כדי "להחביא" את היותו ציוני.
1880-( פלדמן  רדלר  יהושע  של  הספרותי  שמו  בנימין,  רבי 

1957(, סופר, עורך ופובליציסט.
מצב טוב, חורי-תיוק.

$80
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215.  מכתב של המרגל ישראל בר

בר,  ישראל  של  בכתב-ידו  עמודים   3
במכתב  )שז"ר(.  רובשוב  לזלמן  ממוענים 
מתלונן בר על צורת הטיפול והעריכה של 
פינס במאמרים שהוא שולח למערכת  דן 

"דבר".
"במשך החודש האחרון הוא החזיר לי שני 
אקטואליים  שאינם  בטענה  מאמרים... 

יותר".
אוסטריה,  יליד   )1912-1966( בר  ישראל 
עלה לארץ ב-1938, התקבל כתלמיד מחקר 
באוניברסיטה העברית, מאמרים שפרסם 
בנושאים צבאיים הביאו לצירופו ל"הגנה". 
עם הקמת צה"ל מונה כאחד משני עוזריו 
שימש  הרמטכ"ל,  וסגן  אג"מ  ראש  של 
כראש מחלקת תכנון באג"מ. בהמשך היה 
עובד מנגנון מפ"ם בתפקיד ראש מחלקת 
לכתיבת  חוזה  על  חתם  כאזרח  הבטחון, 
ספר על תולדות מלחמת העצמאות וקבל 

דרגת אל"מ בעקבות כך.
בחשד   1961 במארס  נעצר  בר  ישראל 
ונידון  הורשע  הסובייטים,  לטובת  לריגול 
הוחמר  ועונשו  ערער  מאסר,  שנות  ל-10 
ל-15 שנים. נפטר בכלא מהתקף לב במאי 

.1966
 "דבר",  ב"מעריב", מאמרים  פרסם  בר 
כפרשן  ועבד  "מערכות"  פוסט",  "ג'רוסלם 
צבאי בעתון "הארץ". כתב ארבעה ספרים, 
היום,  אתמול,  ישראל  "בטחון  האחרון 

מחר" פורסם בזמן ישיבתו בכלא.

מצב טוב מאד, מעט קמטים.

$100

216.  חתימת דוד בן-גוריון 

יום  בול  של  הראשון  היום  המעטפת  על  בן-גוריון  דוד  חתימת 
גוריון ראש הממשלה  "דוד בן  העצמאות תש"ט, ומתחתיה חותמת 

ושר הבטחון למדינת ישראל."
חיפה, ה' אייר תש"ט.

מצב טוב מאד.

$80

217. שני מכתבים - משה שרת

 מכתב בכ"י על ניר מכתבים רשמי עם חתימה. המעטפה רשמית  .1
אף היא ומופיעה עליה הכתובת בכ"י. המעטפה נשלחה מבניין הכנסת 

ביום 21.5.58.
מצב בינוני, כתמי מים במרכז הדף.

קוק  הרב  ספרי  כל  להוצאת  "האגודה  של  רשמי  הצהרה   טופס  .2
סכום  מלוא  את  בתשלומים  לשלם  שרתוק  משה  מתחייב  בו  ז"ל", 

הכסף עבור ספרי ההוצאה המהודרת של כתבי הרב קוק. 
שתי חתימות מ. שרתוק בכ"י, תאריך עברי, וכתובתו.

רישומים  ושני  חורי-תיוק  שני  קמטי-קפול,  שני  למעט  טוב  מצב 
בעפרון אדום.

$100
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218. אוסף חתימות מדינאים ואנשי צבא

אלבום ובו 83 דפים, ˚4. 
לכל דף כותרת מודפסת ובה שם האישיות ותפקידה. 

מתחת לכותרת שלושה פריטים:
נשלח  בה  מעטפה  חתום,  ביקור  כרטיס  או  צילום 
מצורף  שהיה  קצר  או מכתב  ביקור  וכרטיס  הצילום 

לאוטוגרף.
בגין,  גוריון,  בן  ממשלה:  ראשי  ששה  כולל  האלבום 
ועד  מקציר  נשיאים  ארבעה  ושרון,  פרס  רבין,  שמיר, 
)רובם  ח"כ  שישה  שרים,  ושנים  ארבעים  ויצמן,  עזר 
כיהנו כיו"ר הכנסת( שלושה רמטכלים, עשרים אלופי 
להט.  ושלמה  קולק  -טדי  ערים  ראשי  שני  צה"ל, 
רוב  אדם.  לאותו  נשלחו  והצילומים  המכתבים  כל 
מהאישים  חלק  השבעים,  בשנות  נאספו  החתימות 
חוזרים פעמיים בתפקידים שונים )למשל שמיר ראש 

ממשלה ויו"ר הכנסת(.
אוסף מיוחד.

מצב טוב מאד.

 
$2000
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219

220

221

222

219.  חתימת טל ברודי - דף מזכרת

דף מזכרת מ"קיטנת ספורט, בידור ונופש", בהשתתפות טל 
ברודי ומשה רומנו, עם תמונותיהם.
חתום על-ידי טל ברודי, שנות ה-70.

מצב טוב,קפל. 

 $30

רחבעם  של  הקדשה   - הסופה  אחוזת  יפתח    .220
זאבי

יפתח אחוזת הסופה – סיפורה של חטיבת יפתח-פלמח
256 עמ', ˚4.

 - פרלין  דוד  יעקב  "למר   - )גנדי(  זאבי  הקדשה של רחבעם 
בברכה, רחבעם זאבי. אלול תשל"א".

הספר במצב טוב מאד, עטיפת נייר מקורית מקומטת.

$50

221.  תזכירים לועדה האנגלית אמריקאית - חתימת 
י. בן צבי

"תזכירים הסטוריים על צפיפות האוכלוסין וכמותם בא"י... 
הלאומי  הועד  מטעם  אמריקאית  האנגלית  לועדה  הוגשו 

ליהודי א"י באדר תש"ו – מרץ 1946".
ירושלים, תש"ז, הועד הלאומי לכנסת ישראל בא"י. 

כולל שלוש מפות נפתחות.
.29x17 ,'84 עמ
 מצב טוב מאד.

הקדשת יצחק בן-צבי בכ"י לנגיד סולימן ששון.

$50

222. ח.נ. ביאליק - פורטרט מיקרוגרפיה

דפוס התחיה, תל-אביב, ת"ש )1940(.
במיקרוגרפיה,  מצויר  ביאליק,  ח.נ.  של  מודפס  פורטרט 
תרס"ה  בשנת  שנכתבה  האש",  "מגילת  יצירתו  ממילות 

באודיסה, שנתיים אחרי הפוגרום בקישינוב.
צוייר ע"י צ.ל. גרניבסקי, עם הקדשת הצייר בכתב ידו.

.19.5x15.5

$50
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223.  פנקס חבר - דוד בן גוריון

פנקס חבר ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל של ד. בן גוריון מיום 14.12.28.
בפרטים האישיים נרשם: המקצוע: עתונאי. חבר לאגודת: הפקידים. נכנס להסתדרות: ביום הוסדה. פנקס חבר מס. 3.

מצדו השני של הדף ישנו אישור חברת העובדים מתאריך ד' בניסן תרפ"ה. אישור זה מס. 2, 
בעמוד זה מודבקת תמונה לא מקורית ובתחתית הדף מוטבעת חותמת בצורת חתימה של ד. בן-גוריון. 

שאר הפנקס ריק, למעט חתימה לא ברורה בעמ' 59.
8x12, מצב בינוני. העמוד הראשון קרוע מעט באמצע )עקב תלישת התמונה המקורית(, התמונה לא מקורית. ישנם כתמי חלודה 

והכריכה ודף ראשון מעט מרופטים.
פנקס חבר המקורי של דוד בן גוריון, ששימש אותו מסוף שנת 1928 ועד 16.4.1937, אז הוחלף הפנקס.

בעלים קודמים: פנקס זה ניתן למוזיאון הפרטי של הצייר אברהם ישכיל )מוזיאון נוה שאנן( ע"י זרחי. מצורף תיאור הארוע מתוך 
עתון.

§ תמונה נוספת בכריכה קדמית.

$1500
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224.  ר' בנימין הירש - תרשיש 

ופרקי  רשומות   – ז"ל  הירש  בנימין  ר' 
ואויערבך  הירש  בית  לקורות  זכרונות 
ומקצת אנשי ק"ק הלברשטאט. חיברם 

ד"ר יוסף הירש.
הוצאת תרשיש, ירושלים, תש"ח בדפוס 

ירושלים.
צ"א עמ', 16x24, ]6[ לוחות-תמונות.

אילן-יוחסין  מצורף  הספר  בסוף 
למשפחת הירש, ראשיתו במאה ה-17.

על  כתמים  מספר  מאד,  טוב  מצב 
הכריכה ובשולי הדפים.

$50

225. שלומיאל מצא צל - תרשיש

שלומיאל מצא צל, סיפור אגדה מהזמן 
הזה, סיפרו יהודה יערי.

יעקב  ידי  עם תשעה פיתוחי עץ מעשה 
פינס.

המלאכה  בבית  ונתקן  נסדר  זה  "ספר 
של דפוסי תרשיש ]ד"ר משה שפיצר[,

מצומצמת  במהדורה  ונדפס  ירושלים, 
של שלוש מאות טפסים בדפוס ירושלים 

בע"מ,
ירושלים, בחודש מרחשון תש"ח מטעם 

ליאון המדפיס, תל-אביב."
העותקים לא ממוספרים.

ל"ז ]7[ עמ', ˚8.
הספר מודפס על נייר איכותי מאד עם 

סימני מים.
ספר נדיר מאד, מצב מצוין.

$220

226.  רילקה - תרשיש

אהבתו  משא   – רילקה  מריה  ריינר 
ומיתתו של הקורנט כריסטוף רילקה.

סדרת  עם  שנהר,  יצחק  בידי  עברית 
רישומים מעשה ידי אביגדור אריכא.
הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים, נדפס 

ב-1250 עותקים בדפוס אופסט של
כסלו  אביב,  תל  מאוחדים",  "אמנים 

תשי"ג.
]33[ דפים, ˚4.

הספר בכריכה רכה, עם מעטפת נייר.
מצב טוב, מעטפת פגומה.

$50

רישומים   - ברגנר  יוסל   .227
לפרנץ קפקא

קפקא.  לפרנץ  רישומים  ברגנר,  יוסל 
הר.  ישראל   – הדפוס  לבית  המביא 
דברי ההקדמה מאת פנואל פטר כהנא 

תורגמו בידי רות אלמוג.
נדפס בדפוס מונופרס רמת-גן.

92 עמ', ˚4.  
של  אחד  צד  על  מודפסים  הרישומים 

הדף, הצד השני ריק.
הופיעה  זה  ספר  של  אנגלית  "מהדורה 
ספרי  הוצאת  מטעם   1959 בשנת 
ירושלים.  שפיצר,  משה  תרשיש - ד"ר 
בסתיו  אור  רואה  העברית  המהדורה 

תשל"א - 1970 ב-361 עותקים".
אלבומי,  מצומצמת,פורמט  מהדורה 
עליה  פרגמנט  עטיפת  קשה.  כריכה 
רישומים  ברגנר  "יוסל  הכיתוב  מופיע 

לפרנץ קפקא" בירוק.
קטנים  קרעים  מאד,למעט  טוב  מצב 

בעטיפת הפרגמנט.

$40
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228.  ספר המקאמות - תרשיש

של  מדעית  הוצאה  על  קצרה  "הודעה 
ספר המקאמות )תחכמוני( לרבי יהודה 

בן שלמה אלחריזי".
ח.ש.ד.  ירושלים,  תרשיש,  ספרי  הוצאת 

.]1947[
כתום,  בצבע  מאויירת  במסגרת  שער 
האחורי  הספר,בשער  תיאור  דפים   2
הוצאת  של  פרסום   – ספרים  רשימת 
תרשיש. הרשימה בתוך מסגרת קישוט 

מודפסת כתום.
תרשיש  בקטלוג  מופיע  אינו  הספר 
לאור  יצא  ולא  תשמ"א(  )קצנשטיין 

בהוצאת תרשיש.
מאד,  טוב  מצב  גיגית.  נייר  על  נדפס 

מעט כתמים.

$80

229.  הכרזת אות הדסה

עברית  ואדום,  שחור  מודפס  בודד,  דף 
ואנגלית ]1958[.

אות  הציבור  לפני  בזה  להציג  "...שמח 
עברית חדשה היא אותה 'הדסה'... אות 
הדסה צוירה ע"י מנהל הדפוס הלימודי 

ירושלים, הנרי פרידלנדר".
26x21

כפל מקורי במרכז הדף.
מצב טוב מאד.

$50

230. אוסף אקסליבריס

10 תוי ספר יהודים.
ח.  חתום  עגלון-פורמן.  א.   מספרי  .1

בער )?( בציור – שמשון והאריה.
 ,ex liBRis daVid PHiliPson  .2
וושינגטון  דמויות  פולק.  מקס  חתום 
לוחות  דגלים:  שני  ולפניהם  ומשה 

הברית ודגל ארצות הברית.
חתום.  לא   ,a.s. YaHuda  .3
ארכיטקטורה מזרחית וכיתוב בערבית.
)חלק  פיקוביץ  נגה  ע"ש   ספריה  .4
לא  בחיפה(,  הריאלי  בי"ס  מספרית 

חתום.
חתימה  פריידיגער,  פאן  דוד   מספרי  .5

לא ברורה, 1933.
 מספרי מרדכי רוזנגרטן. .6

 מספרי עזרא להד. .7
 ,ex liBRis daVis TRieTscH  .8

ליליאן )לא חתום(.
 מספרי יוסף ושרה אופין, הציר סבא  .9

)לא חתום(.
הציר  סחרוב,  אלכסנדר   מספרי  .10
של  אקסליבריס  רוס,  הקריקטוריסט 

ילד.
טוב  במצב  )רובם  משתנים  ומצב  גדל 

מאד(.

$100
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231.  דוד אבידן - אוסף מסמכים מודפסים

מסמכים מודפסים בהוצאת "המאה השלושים" רחוב 
שמשון 11, תל-אביב.

המו"ל דוד אבידן.
פרסומים לשבוע הספר תשכ"ח, לפתיחת תערוכת דוד 
מכתבים,  ניירות   ,1979 ארבל  עמליה  בגלריה  אבידן 
המאה  "סרטי  של  רשמיות  מעטפות  ביקור,  כרטיס 

השלושים."
סך הכל 10 מסמכים.

גודל משתנה, מצב טוב מאד.

232.  אור של פיל - דוד אבידן$100

איורימילוליים  עם  טל  כרמלה  מאת  רישומים  "רצף 
מאת דוד אבידן".

דוד אבידן, תל-אביב, 1967 הוצאת "המאה השלושים". 
דפוס אופסט סגל.

17 עמ', ˚4.
בספר שמונה רישומים של כרמלה טל, מול כל רישום 

טקסט קצר מאת דוד אבידן. 
נדפס ב-500 עותקים.

נדיר.

$100

233.  מסה ומעש - ויצמן - ממוספר וחתום

נשיא  של  חייו  זכרונות  ויצמן,  חיים   – ומעש  מסה 
ישראל בתרגום אשר ברש.

תל אביב, תש"ט, הוצאת שוקן, דפוס "הארץ".
]6[487]7[ עמ', ˚8. 

בקופסת  ונמצא  איכותית  עור  בכריכת  כרוך  הספר 
קרטון מקורית.

עותק חתום וממוספר מתוך 171 עותקים.
אשר  חדשה  באות  לספרים  ראשון  הוא  זה  "ספר 
תקופת  מראשית  עבריות  אותיות  פי  על  הותקנה 
הדפוס באיטליה. מאה שבעים ואחד טופס הופרשו מן 
המהדורה וסומנו במספרים ונעטרות בחתימת ידו של 
המחבר..." טופס מס' 46, חתימה יפה של וייצמן בדיו 

ירוקה.
הכריכה  של  קלה  הפרדות  למעט  מאד,  טוב  מצב   

הקדמית מגוף הספר.

$350
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234.  מצדה - משה דיין - עותק מפואר חתום

.massada, mosHe daYan, GeoRGes isRael .

הצייר  של  חתומות  ליטוגרפיות   21 עם  מהדורת-פאר 
74x53 הליטוגרפיות בגודל .moReTTi

פריס, 1982.
.55x40 ,57 ]5[ 'עמ

עותק מס. 51 ממהדורה מצומצמת של 282 עותקים, חתום ע"י 
עוזי נרקיס, משה דיין, המו"ל ג'ורג' ישראל והצייר מורטי.

מצופה  קופסה  בתוך  כרוכים,  ואינם  חתוכים  אינם  הגליונות 
עור חום עבה עם סגר עץ.

ושריטות  גדולים  כתמים  שני  הכריכה  בגב  מאד,  טוב  מצב 
אחדות. 

$400

235.  אגרות שניאור זלמן שעכטער - 
מהדורה ביבליופילית

אגרות שניאור זלמן שעכטער, מפרסם הגניזה 
בקהיר, אל החוקר שמואל אברהם פוזננסקי.
ירושלים, תש"ד, במברגר את וואהרמן, דפוס 

מרכז.
60 ]4[ עמ', 8° קטן. כולל שער באנגלית.

יערי  אברהם  כתב-ידו  מגוף  לאור  הוציא 
)תרגם מאנגלית וגרמנית(.

"מוגש  תוית  מודבקת  הכריכה  פנים  על 
למדעי  הראשון  העולמי  הכינוס  לאורחי 
ירושלים  העברית  באוניברסיטה  היהדות 
הוצאה  ואהרמן  את  במברגר  מאת  תש"ז 

ובית מסחר ספרים".
נדפס  זה  "צרור-אגרות  האחרון  בעמוד 
במאתים וחמשים טפסים במלאת עשר שנים 
לקיומו של בית מסחר הספרים במברגר את 

וואהרמן בארץ ישראל..."
מצב טוב מאד למעט כתמי-חלודה על שולי 

הדפים.

$50

236.  מחיי האכרים בארץ ישראל 

חוברת "מחיי האיכרים בא"י – פסח של ארץ 
ישראל" מאת זאב יעבץ, ירושלם.

ורשה, 1893, דפוס האחים שולדבערג.
26 עמ' 8°. 

יעבץ  זאב  ספרי  רשימת  החוברת  בסוף 
בירושלם.
מצב טוב.

$70
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237.  עיטורי ירושלים - לא הוצא 
למכירה

בעיר  שבילים   – ירושלים  עיטורי 
היום  מהווי  קצרים  סיפורים  העתיקה. 
הערביים  "בין  העתיקה:  בעיר  יום 
ברחוב היהודים", "בעלי מומין", "בלכת 

כל צמא למים" ועוד.
 ,1942 תש"ב  ירושלים,  זרחי,  ישראל 

דפוס שרגא וינפלד.
31 עמ', ˚16.

מהדורה ראשונה, שלא הוצאה למכירה, 
עותק עם הקדשת המחבר לביבליוגרף 

אברהם יערי.
מצב טוב מאד.

$50
238. תנ"ך - כריכה ש. ידידיה

תנ"ך, לונדון 1922.
הקדשה חתומה שלמה קפלנסקי, תלפיות תרפ"ז.

ובמרכז  מוזהבים  גאומטריים  עבודת-יד מפוארת, בשער קישוטים  חום,  כריכת-עור 
מונוגרמה – שילוב האותיות ת.נ.כ.

בתוך  כתובים"  נביאים  "תורה   - הגב   ,JeRusalem ירושלים   - אחורית  כריכה 
מסגרת.

שולי הדפים עם חריטת מגני דוד.
חתום ש. ידידיה.

הכריכה במצב טוב אך משופשפת בפינות, חלק מההזהבה דהה.

$100

239.  על שושנים - שירי ידידות

פרחים  עם  ידידות  שירי  לבניה,  מירושלים   - שושנים  על 
מודבקים.

.c. 1890 ,ז. יעבץ, ירושלם
26 עמ' ˚8.

ומולו שיר. שם הפרח כתוב בעברית  בכל דף מודבק פרח 
ובגרמנית.

באחד  משופצת,  הקדמית  הכריכה  הדבקת  טוב,  מצב 
העמודים חורי עש.

$70
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ספר   - "הארץ"  חברת    .240  
התקנות 1919

ספר התקנות של חברת "הארץ" - הוצאת 
על  מבוא  עם  צעירה,  לספרות  ספרים 

מצב הספרות העברית בימינו.
אודיסה, תרע"ט בדפוס "הגנה".

14 עמ', °16.
החברים  הספרים,  הוצאת  מטרת 

וזכויותיהם, הנהלת ההוצאה ועוד.
לקתה  היפה  העברית  "הספרות 
בעד  שעכבו  והם  לקויים  וכמה  בכמה 

התפתחותה הטבעית."
חתומים בסוף החוברת "בשם הקומיסיה 

הספרותית" ש. צמח וא. שטיינמן.
מצב טוב, מעט נזקי-לחות ומעט קמטים 

בפינה שמאלית תחתונה.

$100

שירתנו  על  הרהורים    .241
הצעירה

מאת  הצעירה,  שירתנו  על  הרהורים 
אלחנן קלמנסון.

יפו, תרע"ט, בדפוס ס. שושני, יפו.
]2[ 39 ]1[ עמ' 16°. 

השמאלית- הפינה  חסרה.  הכריכה 
תחתונה פגומה מעט. 

$40

DER TALMUD  .242 - בודקו

תלמוד מפואר בגרמנית, כרך בודד בכריכה קשה.
ברלין, חש"ד ]1924[.

]5[ 169 עמ', 2°. 
בשני עמודי הספר הראשונים ציור צבעוני גדול של יהודי קורא בספר, עיטורי צמחים 
נרות. בעמוד השני, במסגרת מעוטרת שם הספר ובאותיות עבריות קטנות בין  ושני 
)יוסף  י.ב.  המאייר:  שם  של  התיבות  ראשי  מופיעים  וכן  תרפד  פורים,   - העיטורים 

בודקו(. 
שערים וכותרות מפוארים מעשה ידי בודקו לכל אורך הספר.

הציור,  מן  שעברו  צבע  וכתמי  חלודה  כתמי  מעט  עם  הכריכה  פנים  מאד,  טוב  מצב 
עיטור הזהב על הכריכה משופשף בחלקו.

הדפסה צבעונית מפוארת.

$250
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 - מלחמה  תמונות    .243
שטרוק

KRieGeGeFnGene, HeRmann 
sTRucK, dieTRicH KeimeR, 
BeRlin 1916.

100 ]2[, 27 ]5[ עמ'. °2.
ליטוגרפיה  בכל  ליטוגרפיות.   100
בני  חיילים  אחת,  דמות  פורטרט 
פגש  אותם  שונים  ועמים  עדות 
הרמן שטרוק במלחמת העולם ה-1, 

עת שירת כקצין בצבא הגרמני.
מהשנים  האבן  הדפסי  שונים  "מה 
1915-19 משאר יצירתו הקודמת של 
הרמן שטרוק. החרט הדקיק הומר 
ברישום ליטוגרפי 'פחמי' – זריז, רך 
יותר".  וסוער  סקיצאי  יותר,  ועבה 
)גדעון עפרת, הרמן שטרוק, מברלין 

לחיפה(.
בגרמנית  הקדשה  הראשון  בדף 
 ,H.1917 וחתום  היקרה"  "לאימי 
)יתכן שזו הקדשת המחבר לאמו(.

כתמי חלודה לאורך הספר, קשקושי 
עפרון במספר דפים.

)הגב  משוקמת  קלף  דמוית  כריכה 
הפגמים,  למרות  אולם  מקורי(,  לא 

עותק במצב סביר.
נדיר.

$800

DIE BALALAIKA  .244 - שטרוק

die BalalaiKa, ein VeRsReiGen Von 
aRTHuR silBeRGleiT.

נדפס בדפוס גולדברג בפוזן.
41]6[ עמ', ˚8.

)עותק  עותקים בלבד   100 נדפס בהוצאה פרטית בת 
זה מס. 44(.

לאורך הספר 8 ליטוגרפיות של שטרוק, בעיקר ציורי 
יהודים מזרח-אירופאים ונופים.

הספר חתום בשער על-ידי המחבר והרמן שטרוק.
של  הנייר  עטיפת  חסרה  קרטון,   + קלף  חצי  כריכת 
בעיקר  חלודה  כתמי  והאחורית,  הקדמית  הכריכה 

בכריכה הפנימית.
דפי הספר והליטוגרפיות במצב טוב.

נדיר מאד.

$600
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245. אמנות התחריט - שטרוק 

die KunsT des RadieRens, ein HandBucH Von HeRmann 
sTRucK.

.Paul cassiReR ברלין, 1920, בהוצאת
]1[ 279 ]10[ עמ', ˚4.

ספר זה יצא במהדורות שונות, ובהן תחריטים שונים. זו המהדורה הרביעית 
והחשובה ביותר, תחריטים מקוריים של אדוארד מונק, מקס ליברמן והרמן 

שטרוק.
הספר באריזת קרטון מקורית, על הכריכה עיטורים בזהב. 

הספר והתחריטים במצב מצוין.
במצב כזה – נדיר.

$600

246.  ראשים יהודיים - בודקו 

JÜdiscHe KoPFe, GoRliK, liTHoGRaPHien Von JosePH 
BudKo, FRiTZ GuRliTT, BeRlin 1920.

114 ]1[ עמ', ˚4.
ידי  מעשה  פורטרט  תיאור  לכל  יהודיות,  דמויות   14 של  תיאורים 

בודקו.
נייר איכותי, שוליים רחבים.

כריכה קשה מקורית מאויירת. 
עותק במצב טוב מאד, קרע קטן )1 ס"מ( בגב הספר.

$150
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בצלאל

247.  מגילת רוס - בצלאל

רחל,  ובית  צבי  נחלת  פרושים:  שני  עם  רוס  "מגילת 
הדפוס  לבית  והובאה  בצלאל  הנכאת  בבית  נמצאה 

ע"י יברר." יוסף ריבלין.
ירושלים, תר"ע.

16 עמ', ˚16.  
ריבלין  יוסף  שכתב  רות  מגילת  פי  על  פארודיה 

)פסבדונים יברר= יוסף בן ראובן ריבלין(.
יוסף ריבלין עזר לפרופ' בוריס שץ בעת הקמת בצלאל, 
ולאחר מכן נדחק לשולים על-ידי ה"רוסים" ובראשם 
ינאית, שהם המושא העיקרי של  ורחל  יצחק בן-צבי 

פארודיה זו.
פריט מעניין ומיוחד, המזכיר פרשה נשכחת מראשית 

בצלאל.
מצב מצויין, כריכה מקורית מודפסת.

$150

248. צמחי ארץ-ישראל - הדפסה ליטוגרפית 
צבעונית-חרובי

קבץ ציורים מצמחי ארץ ישראל.
הוצאת "גליונות ללמודי הטבע", בית הכרם, ירושלם.

.8˚ ,1932 
10 לוחות בתוך אוגדן מעוטר, בכל לוח איורי 6 פרחים 

עם שמם העברי והלטיני.
ערך יהושע אביזהר, צייר שמואל חרובי.

מצב טוב, הכריכה מעט בלויה, קשקושים בעפרון בצד 
האחורי של חלק מהלוחות.

$60
249. תערוכת אבל פן - ביתן מגדל דוד 1922

חוברת באנגלית ובה רשימת עבודות של אבל פן; כולל 
גלויות, תמונות, אלבומים, קטלוגים. הרשימה  מפות, 

כוללת 199 עבודות בתחומים שונים.
בצבע  דפוס   ,24x17 החוברת   ,34x47 הדפוס  גליון 

חום.
חוברת שלא נפתחה, כפי שיצאה מהדפוס.

$100
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250. לוח שנה מפואר - זאב רבן

לוח לשנת תרפ"ד 1923-4 תשורה לעסקני הקרן הקימת 
לישראל.

בצלאל- רבן  זאב  איור  מאויר,  קרטון  גב   + עמ'   16
ירושלם, גרפיקה ירושלם. 

לוח הקרטון מקושט בציורי הרצל ושפירא ותחתיהם 
חלוצים עוסקים במגוון פעילויות: יבוש ביצה, סלילת 
כביש, חריש. חתום בפינה התחתונה זאב רבן-בצלאל-

ירושלם.
בעברית  הוראות  ובו  לקרטון  מודבק  השנה  לוח 
לקק"ל,  תרומות  איסוף  לגבי  חודש  לכל  ובגרמנית 
וכו'.  התרמות  מסיבות,  קק"ל,  קופות  ריקון  תאריכי 
בדפים איורים קטנים ובדף אחרון מפת א"י בעברית 

על כל העמוד. 
.12x15 30, לוח השנהx23 הקרטון המאויר

מצב טוב, חורים קטנים וחורי תיוק.

$200

251. דודאים - מאיר גור אריה

דודאים – לקט צלליות מאת מאיר גור אריה.
אדלר  משה  בדפוס  תש"ז  תל-אביב,  פנינה,  הוצאת 

.]1947[
]2[ 20 ]1[ עמ', ˚4.

מצורף  מהן  ל-13  פרגמנט,  נייר  מפריד  הצלליות  בין 
וילנסקי-שטקליס  מרים  מאת  מלים  כמה  בן  טקסט 
)מרים ילן שטקליס(. בעמוד השני מעין הקדמה קצרה 
של אבל פן: "עלעלו דפים אלה שמגיש לנו גור-אריה. 

הם מאירים את נפשנו בקסם רענן של תום נעוריו."
הספר במצב טוב מאד.

$70
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252.  שיר השירים - זאב רבן

שיר השירים, צייר זאב רבן. 
האמנותי  בדפוס  "הספר",  הוצאת  תרפ"ד,  ברלין, 

גרפישה גזלשפט.
10 ]28[ 5 דפים, ˚2.

26 ציורים צבעוניים של זאב רבן מודבקים בצד ימין 
)זוג עמודים(, בתחתית כל ציור מופיע  של כל ִמפתח 
תרגום  מודפס  הציור  עמוד  מול  המגילה.  טקסט 

לאנגלית.
"נוסף על ההוצאה הרגילה נדפסו חמש מאות טפסים 
על ניר מובחר ונכרכו בכריכות הדר מלאכת-יד. טפסים 

אלה – כל אחד ואחד מנומר במספרו המיוחד".
כיתוב  עם  כהה  בירוק  השדרה  מפוארת,  עור  כריכת 
בזהב. בחזית הכריכה עיטור יונים עגול, במרכז: "שיר 

השירים".
מהדורה ראשונה.

קרוע.   19-20 דפים  בין  פרגמנט  נייר  מאד,  טוב  מצב 
כתמי-חלודה על הכריכה ומעט בין דפי הספר.

$350

253. "בצלאל" - תולדותיו, מהותו ועתידו

"בצלאל" - תולדותיו, מהותו ועתידו, פרופ' בוריס שץ. 
הוצאת "סנונית", ירושלים, 1910.

31 עמ' 16°.
מיסד  שץ,  בוריס  פרופ'  מתאר  בה  בעברית  חוברת 
בצלאל, את המחלקות השונות של בצלאל ופורש את 

חזונו.
בסיום החוברת פירוט "סחורות בצלאל" ומחיריהן.

מצב טוב, גב הכריכה חסר.

$150

254.  על אמנות אמנים ומבקריהם - הקדשת 
בוריס שץ

ומכתמים",  - פתגמים  ומבקריהם  "על אמנות אמנים 
ברוך שץ.

הוצאת "בני בצלאל", ירושלם, תרפ"ד, בדפוס ציון של 
האחים רוהלד.

29 ]3[ עמ', 16°.  
טופס 102 מתוך מהדורה של 150 טפסים ממוספרים, 
שהודפסו על נייר מיוחד, עם חתימת פרופ' בוריס שץ.

עריכת  וגם  המבוא  השער,  ציור  הזה,  הספר  "עריכת 
הסידור נעשו בידי מרדכי נרקיס".

ידי  מעשה  )נרקיס(  ופרידה  יצחק  של  אקסליבריס 
מרדכי נרקיס.

בעמ' 3 הקדשה של בוריס שץ "לה' יצחק נרקיס לאות 
תודה על העזרה שהוא נותן ל'בצלאל'. בוריס שץ".

כריכה קשה, מצב טוב מאד.

$350

 ספטמבר 2008 |  94



255.  החלוצים 

החלוצים - גזרי צלליות מאיר גור אריה, בלוית שירי 
חלוצים, נצברו על-ידי מ. נרקיס.

הוצאת "בני בצלאל", ירושלם, תרפ"ה, דפוס "ציון" 
של האחים רוהלד.
]4[ 20 ]2[ דפים, ˚8.

20 גזרי-צלליות של גור אריה. בכל דף צללית ותחתיה 
שיר - חלוצים.

מצורף דף-תוים לשירים המופיעים בספר "מנגינות 
לשירי החלוצים, נצברו בידי א.ז. בינדר".

דף התוים נדיר, אינו מופיע בכל העותקים.
הקדמה מאת מ. נרקיס.

מהדורה שלישית.
כריכה פגומה ורופפת, חותמת "בית כריכה פינקוב 

ירושלם נחלת שבעה".

$120

256.  בצלאל - פנקס תלמיד לכל ימי לימודיו

פנקס התלמיד נחמיאס אליעזר שלמד בבצלאל 
בשנים תרע"ט ותר"ס.

1919, דפוס "אחדות", ירושלים.
.10x16 ,'10 עמ

הפנקס כולל תקנות לתלמיד, מערכות שעות וציונים, 
לצד הציונים חתימות המורים והמנהל פרופ' בוריס 

שץ.
כריכת - בד ירוקה, מצב טוב, מעט כתמים על 

העטיפה.

$150
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257.  בצלאל - תקנות החברה תרפ"ו

חוברת תקנות בצלאל, "חברה להפצת אמנות ומלאכת 
אמנות בארץ ישראל", כולל תקנות המוזיאון והספריה. 

עברית ואנגלית.
דפוס "ציון" ירושלים, 1926.

 16 עמ', 16°. 
מצב טוב.

$100

258. עיתון עברי מצויר - זאב רבן

ליאון  עורך:   .1 מס'  ראשונה,  שנה  מצויר,  עברי  עתון 
פלומבו.

אלכסנריה, מצרים, אדר ב' תרפ"ט.
]4[ 12, 30 ]9[ עמ'. ˚4.

עתון ילדים, עברית וצרפתית בהוצאה מפוארת ויקרה. 
מאיר  הרב  אוסישקין,  העברי  בחלק  הכותבים  בין 
בעברית  עמודים   12 המאירי.  ואביגדור  פיכמן  ברלין, 

ו-30 עמודים בצרפתית.
בשער הצרפתי תמונה צבעונית של "הוד מלכותו פואד 
ובין  מוזהבת,  מסגרת  בתוך  מצרים"  מלך  הראשון 
הכותבים עגנון, ססיל רוט ובוריס שץ. צילומים רבים 
השער  ע"י שטרוק.  הרצל  כולל  שלם  דף  על  ואיורים 
מודפס בכחול, ציור של חלוץ תחת עץ תפוזים, חתום 
הימנית- ובפינה  רבן  ז.  השמאלית-תחתונה  בפינה 

תחתונה גור אריה את רבן "בצלאל" ירושלם.
עתון ילדים מפואר ביחס לעתוני התקופה במצב טוב 
קטנים  ופגמים  האחורית  בכריכה  קרע  למעט  מאד 

בגב ובשולי הכריכה.
$120

259.  אוסף חוברות בצלאל - ברלין ופראג

כסף,  לאיסוף  רשמיים  דפים  ושלושה  חוברות  שש 
תקנות  עם  כרוכים  בברלין,  בצלאל  ידידי  אגודת 

אגודת ידידי בצלאל בפראג.

 ,1910 משנת  בפראג  בצלאל  ידידי  אגודת  תקנון   .1
מודפס על נייר איכותי. 8 עמ', ˚8. מצב טוב.

בברלין.  בצלאל  ידידי  אגודת  של  דו"חות  שישה   .2
בדו"חות   .1906-1912 השישי,  עד  הראשון  מהדו"ח 
שיוצרו  חפצים  ושל  המלאכה  בתי  של  רבות  תמונות 
שצויר  שער  בכחול  נדפס  השישי  בדו"ח  בבצלאל. 

במיוחד לאגודה על-ידי אריה גולדברג.
3. שלושה דפים רשמיים לאיסוף כסף של אגודת ידידי 

בצלאל בברלין. ˚4. מצב טוב, קפל באמצע. 

$250
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260.  זאב רבן - איור צבעוני מקורי

איור צבעוני בעפרון וצבעי גואש על נייר.
.c.1940 .ללא כותרת, ייתכן איור לספר

חותמת "זאב רבן בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית 
)מקודם גור אריה את רבן(, בצלאל, ירושלם".
ממוסגר בקרטון נטול חומצה לתצוגה ושימור.

20.6x20. האיור בקוטר 14.5 ס"מ.
מצב טוב מאד.

$600

261.  זאב רבן - איור "איוב"

איור צבעוני בעפרון וצבעי מים.
.c.1940."כותרת בעפרון "איוב

דמות איוב פונה השמימה.
חותמת "זאב רבן בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית 

)מקודם גור אריה את רבן(, בצלאל, ירושלם".
.21x17.5

מצב טוב מאד.

$700
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264.  יוסף בודקו - 5 הדפסים חתומים

4 הדפסים מחיתוכי עץ ותצריב אחד, חתומים בעפרון 
על ידי האמן. שנות ה-20 וה-30.

"אחרי   -  5.5x4 ביאליק.  של  לשיר  עץ  1. חיתוך 
מותי".

 חיתוך עץ להגדה של פסח. 5.5x6 - "מתי מדבר". .2
 חיתוך עץ להגדה של פסח. 4.5x6 - "לך ברח". .3

.6.5x7 .חיתוך עץ לתהילים  .4
.7.5x9 ."תצריב ל"סיפורי חסידים  .5

5 הדפסים שהופיעו בספרים שאייר בודקו. באוסף זה 
ההדפסים מקוריים ולא מתוך ספרים.

מצב טוב מאד.

$400

262.  זאב רבן - איור לפרסומת

איור צבעוני בעפרונות על נייר - "אבן לבנין הסנטוריון 
לחולי שחפת".

חותמת "זאב רבן בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית 
)מקודם גור אריה את רבן(, בצלאל, ירושלם".

.17.2x10.1
זאב רבן, חתום בעפרון ירוק ומתוארך 1935.

מצב טוב מאד.

$400

263.  זאב רבן - איור מקורי לספר

.c.1940 .איור צבעוני בעפרון וצבעי גואש על נייר
ללא כותרת, כיתובים על הדף.

חותמת "זאב רבן בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית 
)מקודם גור אריה את רבן(, בצלאל, ירושלם".

.22.3x14.3
מצב טוב מאד.

$500
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265.  בס - קריקטורה מקורית

קריקטורה בנושא "תו הרדיו לשנת ת"ש"
צייר הקריקטוריסט יוסף בס. 

דיו שחורה על נייר.
.25.5x31 16, עם מסגרתx22

חתום "בס" ומתוארך 5.1.1940.
קרע בנייר למעלה משמאל.

$30

266.  יהושע גרוסברד - שתי ליטוגרפיות חתומות

2 ליטוגרפיות מסדרת מגזרות נייר.
בליטוגרפיות חנוכיה עם חיות התומכות בה משני צדיה. באחת עיטור צמחים ובשניה 

עיטור גאומטרי הממלא את החללים שבין הסמלים.
.24.5x35 .2 ,34x49 .1 :מידות

שתי הליטוגרפיות חתומות בעפרון בעברית ואנגלית וממוספרות 13/100, שנות ה-70.
מצב טוב מאוד.

$200

267. אברהם אופק - "נוף ואנשים"

פורטפוליו עם עשר ליטוגרפיות מקוריות חתומות וממוספרות.
מהדורה בת 100 טפסים, שנות ה-60, תיק זה מספרו 100/22.

הליטוגרפיות: 1. הר, 2. עין כרם, 3. הדלעת, 4. דייג, 5. משפחה, 
6. שתי נשים, 7. מדרונות, 8. סירה, 9. זוג, 10. נוף.

.35x43 התיק הכרוך בבד
.42x33 35, כולל הפספרטוx25 הליטוגרפיות

מצב טוב מאוד.

$700
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268.  מנורת החנוכה 

מנורת החנוכה מאת מ. נרקיס. שרטוטים מאת מ. גור 
אריה.

הוצאת בני בצלאל, ירושלים, ת"ש, דפוס מרכז.
י"ח, n ;]1[ 102 עמ', lxiV לוחות-תמונות. 2°.

הספר נדפס ב-400 עותקים, עותק לא ממוספר.
בשני  משוקמים  קרעים  יפה,  חדשה  קרטון  כריכת 

דפים ראשונים.

$600

269. קטלוג תשמישי - קדושה 

HeBRaica, liBRaiRie des aRTs decoRaTiFs, 
PaRis, 1930.
examPles FRom THe collecTion oF m.s. 
salomon.

הנרי גוטמן, פריס, 1930.
4 עמ' עם תיאורים ו-48 לוחות, 6 מתוכם צבעוניים.

תמונות רבות של חנוכיות ותשמישי קדושה יהודיים.
הלוחות לא כרוכים, בתוך פורטפוליו, גב הפורטפוליו 

פגום.

$600
יהודיים  וארגונים  היהודים  תולדות   .270

במורביה

DIE JUDEN UND JUDENGEMEINDEN 
maHRens in VeRGanGenHeiT und 
GeGenwaRT, HuGo Gold, JudiscHeR BucH-
und KunsTVeRlaG, BRunn, 1929

623 עמ', 2°.
תיעוד מעמיק על יהודי מורביה, כולל מאות תצלומים 
של אישים יהודים, בתי-כנסת, ארונות-קודש, מצבות, 

חפצים יהודיים וכו'.
מקורית  כריכה  מאד.  טוב  מצב  ונדיר,  חשוב  ספר 

מהודרת.

$250

 ספטמבר 2008 |  100



271.  אופנהיים - אלבום תמונות

TaFeReelen uiT HeT oud-JoodscHe 
FamilieleVen, m. oPPenHeim.

אמסטרדם, 1882. 2°.
מהדורה הולנדית יחידה.

צילומי הציורים של אופנהיים, הציורים מקיפים  ובו  אלבום 
נישואין, שבת, חגים  את כל מעגל החיים היהודי: בר-מצווה, 

וכו'.
על  רבים  פרטים  וכוללים  ומפורטים  מדויקים  הציורים 
היהודי,  בבית  שמשמשים  החפצים  באירופה:  היהודים  חיי 
הסוכה, מנהגים מיוחדים, אופנת-לבוש וכן בית הכנסת, חפציו 

ומנהגיו.
סך הכל 20 צילומים ולכל אחד הסבר בהולנדית.

כתמי-חלודה בדפים, ללא פגיעה בציורים.
כריכה מקורית מאוירת, גב הכריכה חסר.

ספר חשוב ובו תיעוד ויזואלי של מנהגים וחפצים רבים.

$750
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הגדות

272. הגש"פ - שארית הפליטה

ואביעזר  בארוך  נפתלי  עורכים:  פסח,  של  הגדה 
בורשטין

מינכן, תש"ח, בדפוס ועד ההצלה.
86 עמ', ˚16.

המצב  ושל  פליטים  של  צילומים   20 הספר  בסוף 
במחנות העקורים.

השמאלית- בפינה  קטנה  מדבקה  מאד,  טוב  מצב 
עליונה.

)אוצר ההגדות 4093(

$150

273.  בן - חד גדיא 

חד גדיא, בן, מבוא מאת מנס ספרבר.
מרק  דפוס   ,1956 תשט"ז  פריס  צרטה,  א.ב.  הוצאת 

גוטקין.
]30[ דפים ˚8, מודפס בצד אחד של הדפים.

של  3. שמו המלא  שיר", מספר  "אסף  חלק מהסדרה 
הצייר: בנציון סלומוביץ' בן.

אלבום זה הופיע במאתיים עותקים ממוספרים, נסדר 
ונדפס בדפוס מרק גוטקין, פריס, עותק מספר 15.

ציורים יחודיים לשיר חד גדיא.
מצב טוב, כריכה מנותקת מגוף הספר.

)אוצר ההגדות 4493(

274.  הגש"פ - הונגריה $1501936

הגש"פ ביבליופילית, עברית והונגרית, בודפשט, 1936.
]4[ 60 עמ', ˚8.

 KoloZsVaRi sandoR האמן  של  הדפסים   7
וחתימתו בכ"י בעמוד האחרון.

המהדורה  של   65 מתוך   1 מס.  ממוספר  עותק 
הביבליופילית.

כריכה מקורית קשה, עם קרע וחיסרון של 5 ס"מ בגב 
הספר וקרע בפינה ימנית-תחתונה של העמוד האחרון. 
הדפים  שולי  טוב,  במצב  יפה  עותק  זאת,  למרות 

מוזהבים.
)אוצר ההגדות 3564(

$200
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275. הגש"פ  ביבליופילית - בצלאל שץ

בצלאל  של  איורים  עם  ביבליופילית  פסח  של  הגדה 
שץ.

סאן פרנסיסקו, קליפורניה, 1951.
.Times-sTaR PRess

.]10[ 67 ]7[ 
מהדורה ממוספרת,עותק מס.15 מתוך 500 שנדפסו.

כריכה קשה בצבע ירוק, נייר איכותי, כולל תווי נגינה 
לשירים בגוף הספר.

מצב טוב מאד.

$80

276.  הגדה היתולית

 יחץ - הגדה היתולית.
הוצאת בדיחותא )אפריים דוידזון(, תש"ז.

 10 דפים, ˚8. 
ערוכה  מפלגתית...  בלתי  הגדה  ומרור...  הומור  "מעט 

בידי דן אנכי."
מצב טוב, שני חורי תיוק, כתמי חלודה ופגמים קלים 

בשולי העטיפה.

$40

277.  הגדת קויפמן - ביבליופילית

הגדת קויפמן – הוצאה פקסימילית של כ"י 422 מאוסף 
קויפמן בספרית האקדמיה ההונגרית למדעים. 

 KossuTT למדעים,  ההונגרית  האקדמיה  הוצאת 
PRinTinG oFFice, בודפשט, תשי"ז.

]2[ 108 4 עמ', ˚4.
בספרד  שנכתב  מפואר  כ"י  של  פקסימילית  הוצאה 

במאה ה-14, מאויר באיורים צבעוניים רבים.
להגדה מצורפת חוברת באנגלית

 THe KauFmann HaGGadaH BY alexandeR"
."scHeiBeR

נדפסה ב-720 עותקים ממוספרים כרוכים כריכת עור. 
עותק מספר 710.

מצב טוב מאד, למעט כתמים בודדים על הכריכה.
)אוצר ההגדות 4500(.

$120
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278. הגש"פ - ברלין 1922

הגדה של פסח, ברלין, תרפ"ב. 
VeRlaG Von louis lamm, 

.ZaHn & Baendel בדפוס
95 ]1[ עמ', ]6[ לוחות-תמונות. 4°.

ציורים בשחור ואדום של מאיר קונשטאדט, 6 לוחות 
תמונות. הטקסט מוקף בעיטורים בצבע אדום.

עברית וגרמנית.
מצב טוב, כריכה קשה ירוקה, פגומה מעט בפינות.

)אוצר ההגדות 2850(.

$100

279.  הגש"פ פקסימילית - ברלין 1924

סדר הגדה של פסח.
ברלין, תרפ"ד, דפוס וכריכה ב.ג. טויבנר.

]3[ י"ט דפים, ]4[ לוחות תמונות צבעוניות, 4°. 
ב"ר  משה  וצייר  שכתב  מההגדה  מדויקת  "העתקה 
נתן הכהן בשנת תקע"ו לפ"ק לשם הגאון משה סופר 

)בעל ה'חתם סופר'(".
פקסימיליה של כתב-יד מצוייר.

דף שני - השער המקורי – "סדר הגדה של פסח עם 
פי' אשכנז אשר כתבתיה אני חתום מטה, לשם נדבה 
לאדו'מו"ר... מו"ה משה סופר נ"י, אב"ד ור"מ דק"ק 
פ"ב... ויתנה לדורון לזוגתו הרבנית... מרת שרל בת 
הגאה"ג... מו"ה עקיבא איגר, תחי'. אני משה במו"ה 
נתן הכהן כתבתי זאת וגמרתי' יום ה' י"ד מנחם אב 

שנתקע"ו לפ"ק."
מצב טוב.

)אוצר ההגדות 2928(.

$150

280
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280.  הגדה לילדים 

"die HaGGadaH des Kindes, 
HeRausGeGBen Von dR. a.m. 
silBeRmann. VeRdeuTscHT Von 
dR. a.m. silBeRmann unTeR 
miTwiRKunG Von emil BeRnHaRd-
coHn, illusTRieRT Von eRwin sinGeR. 
KomPosiTionen und BeaRBeiTunGen 
deR musiK-sTucKe Von aRno nadel, 
Josua saPHiRsTein, mina niRensTein."
מתנועעים,  חלקים  עם  לילדים  מצוירת  הגדה 

עברית וגרמנית.
הוצאת מנורה, ברלין.1933.

]3[ מ"ה 45 ]7[ עמ', ]3[ לוחות תמונות, 4°. 
איורים מתנועעים מסוגים שונים. טקסט בשחור, 

אדום, חום וכחול.
צבעוניים,בסוף  באיורים  היטב  מאוירת  הגדה 

ההגדה תווי נגינה לשירי החג.
החלקים  כל  מאד,  טוב  מצב  קשה,  כריכה 

המתנועעים תקינים. כתמי-חלודה.
)אוצר ההגדות 3437(.

$200

281.  הגש"פ ביבליופילית סונצינו 1926.

פאקסימיליה של הגדת פראג, רפ"ז 1527.
.JoseF alTmann ברלין, 1926, הוצאת

14 ]1[ ]38[ דפים, 2°.
תיאור מפורט של ההגדה בגרמנית )14 עמ'(.

 THe  eaRliesT  illusTRaTed" עלון  הספר  בסוף 
 HaGGadaH PRinTed BY GeRsHom coHen
 aT PRaGue, discoVeRed and descRiBed BY

".laZaRus GoldscHmidT
- העברי  הספר  ידידי  אגודת  ע"י  שיצא  השני  הספר 

סונצינו.
מהדורת פאר של שלוש מאות עותקים בלבד.

אקסליבריס מאויר מעשה ידי בודקו "מספרי משה בר 
שמשון מארקס".
מצב טוב מאד.

)אוצר ההגדות 3024(.

$120
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282. הגש"פ - הבריגדה היהודית, תש"ו

הגדה של פסח.
איטליה, תש"ו )1946(.

 23 עמ', ˚8.
למדידה  ישראלית  הארץ  הפלוגה  של  מאוירת  הגדה 
המערכה  שדות  במיפוי  בזריזותה  שהתפרסמה   ,524

ובהדפסה ליטוגרפית מהירה של מפות. 
כריכה מקורית מאוירת.

העטיפה,  על  מדבקות  ושתי  כתמים  מעט  טוב,  מצב 
הגדה נדירה.

$600

283. הגש"פ לא מסורתית - פריס 1951

הגדה של פסח, המועדון הישראלי - פריס.
פריס, תשי"א.
]27[ דפים, 4°. 

שער מאויר, מודפסת בסטנסיל על צד אחד של הדף. 
איורים רבים בגוף ההגדה.

כוללת טקסטים של שלונסקי וביאליק, קטע ממגילת 
העצמאות, שיר הפלמ"ח ו"מגש הכסף" של אלתרמן.

מצב טוב, מוכתמת מעט. קמטים בפינות.

$80

284. הגש"פ לא מסורתית - קובה

הגדה של פסח, אידישע צענטער-שולע אין קובא.
סטנסיל, ]22[ דף, 8°. מודפסת בצד אחד של הדפים.

כחול,  דפוס  בעברית.  קטעים  מעט  ביידיש,  הגדה 
מאויירת בצבעים.

כריכה מקורית מודפסת.
בדף  חור  תחתונה,  כחמישית  חסרה  אחורית  כריכה 
הראשון ובדף האחרון,שוליים חתוכים עם מעט פגיעה 

בטקסט. 
למרות הפגמים עותק סביר מאד.

הגדה נדירה.

$120
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285.  הגדת ירושלים - מהדורת פאר ביבליופילית

כרך 1 
יצחק  קליגרפיה  הירשברג,  יעל  איור  ירושלים,  הגדת 

פלוצבינסק. 
כרך 2

THe JeRusalem HaGGadaH, GaTewaY To 
THe HaGGadaH,- maRc micHael ePsTein, 
PHoToGRaPHs oded auTman.

הוצאת אריה, ירושלים, נדפס בורונה, איטליה, 1997.
כרך 1 76 עמ', 2°. כרך 2 76, 69 עמ', 2°.

קופסת עור שחור ופשתן ובתוכה שני הספרים. כרך 1 כריכת 
משולב  שחורה  עור  חצי  כריכת   2 כרך  מלאה,  שחורה  עור 

בפשתן. שם הספר באותיות מוזהבות.
 sTamPeRia  ValdoneGa בדפוס  טפסים  ב-550  נדפס 

.caRTieRa FedRiGoni בורונה על נייר מיוחד תוצרת
.l-i 50 מתוך הטפסים במהדורה אישית מיוחדת מסומנים

עותק זה ממוספר xiii והוא מן המהדורה המצומצמת.
ההגדה )כרך 1( מאויירת בציורים צבעוניים משולבים בזהב. 
משולב  מירושלים,  ארכיטקטוני  פרט  של  ציור  דף  בכל 

באורנמנטים מעולם הצומח.
הכרך הנוסף מהווה השלמה להגדה ובו צילומים והסברים 

למקורות של כל "שער" משערי ההגדה. 
המהדורה  מתוך  עותק  ובאיכותו,  באופיו  נדיר  ספר 

המצומצמת והאיכותית ביותר של ספר זה.
מצב מצוין – כחדש. 

.$4000
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286.  זמן חרותנו – קפריסין, תש"ח

לא  הגדה  )למעשה  חג  למסיבת  תכנית   - חרותנו  זמן 
מסורתית לפסח(. סמינריון למדריכים ע"ש פ. רוטנברג 

בגרוש קפריסין, חול המועד פסח, תש"ח.
נדפס בסטנסיל, כל הדפים מאוירים. 28 עמ', 8°.

עיני  "רוח אביב נשבה במחנות עם בוקר. עצמתי את 
לרגע בצאתי מן האוהל...".

בחלקה  מעט  פגומה  מוכתמת,  מאוירת,  ניר  עטיפת 
התחתון ובגב. דפים לא חתוכים.

מצב טוב,כתמי חלודה וקרעים קטנים בעטיפה.

$150

287.  לחג החרות - הגדה צבאית לא מסורתית, 
תש"ח

- פרקים למסיבות פסח". ציורים  "לחג החרות תש"ח 
של אריה אלואיל. 

תל אביב, תש"ח, דפוס י. שלומי.
 18 ]2[ עמ', 8°. 

וחרב  דפנה  עלי  זר  איור  הכריכה  על  חומה,  חוברת 
בגוני כתום-אפור.

הגדה צבאית לא מסורתית, פסח תש"ח, כחודש לפני 
הכרזת המדינה.

"נרים כוס ראשונה לחיי: המדינה העברית", "כוס שניה 
לחיי: ההגנה".

לוחם  הגטו,  גיבור  כולל  אלואיל  של  רבים  איורים 
תקומה, אניית מעפילים וכו'.

מצב טוב, כתמי חלודה על הכריכה.

$100

288. הגש"פ - תל - יוסף, ת"ש 

הגדה של פסח, תל-יוסף, ת"ש 1940.
20 עמ'. 8°.

 כתובה כולה בכתב יד, נדפסה בסטנסיל, איורים ברוב 
הדפים.

"מה נשתנו הימים האלה מכל הימים - א. שבכל הימים 
יש עמים נלחמים ויש שומרים שלום – הימים האלה 

כל העולם שוקע לתוך מלחמה".
"את אשר יגר העולם במשך השנים האחרונות – עת 
לטרוף  חופשיות  ידיים  הנאצית  לחיה  נתנו  אשר 
ולדרוס... והראשונים נשחקנו אנו. חץ המוות הראשון 

פגע בעם היהודי...".
מצב טוב מאד, למעט קרעים במעטפת הנייר.

$80
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289.  הגש"פ - נענה, תרצ"ו

הגדה של פסח, נענה )נען( תרצ"ו. 
כ' עמודים, ˚4.

וקטעי-פרוזה  הנוסח המסורתי, שירים  מעט מאד מן 
של ברנר, פרישמן, טשרניחובסקי, רחל, ביאליק ועוד, 
לצד קטע של אחד החברים: "ותקם לנו השנה הזאת 
עוד כברת ארץ לנחלה, הלא הם ארבע מאות ושלשים 
וששה דונם ותהיינה העינים נשואות ומיחלות למרחבי 
באדמתנו  קדוח  ונעמיק  גזר,  בואכה  נוספים  אדמה 
יפוג  לא  חגנו...  בליל   ]...[ בששון  מים  נשאב  למען 
הכאב, כי לא תמה עוד מצרים... כי האדם העובד היה 

למרמס..."
צבועות  חמניות  איורי  עם  מוכתמת,  נייר  מעטפת 
בצהוב. קפלים בפינות המעטפת וקרעים קלים בצדה 

האחורי.
למרות הפגמים עותק סביר מאד.

$100

 290. הגש"פ - קבוץ גדרה, תרצ"ו

סאלד?(,  לכפר  )גרעין  גדרה  קבוץ  פסח,  של  הגדה 
תרצ"ו. 

45 ]1[ עמ', ˚4. 
פגומה  מעט  נייר  עטיפת  טוב,  מצב  מאוירת,  ההגדה 

בפינות.

291.  הגש"פ - פלוגת נס ציונה, תרצ"ח$100

ציונה  נס  פלוגת  המאוחד,  הקיבוץ  לפסח  הגדה 
תרצ"ח.

]32[ עמ', ˚4.
אחרי סעודת החג מופיע הפרק "מצוה לספר" - 

"וכה יסופר במגילת נס-ציונה: ויהי בשנת תרצ"ב ויעלו 
ויחנו  לנס-ציונה  הארץ  מכל  המאוחד  הקבוץ  מגויסי 
רגל פועל עברי  ופניהם לכבוש-מקום  בגבעת מיכאל 
בהם  וילחמו  המקום  בועזי  להם  ויתנכרו  דרכה.  לא 

'אנשי השמאל' למיניהם השונים ויענום..."
ההגדה כוללת קטעי שירה בציבור, שירת יחיד וקריאה, 

מעט מנוסח ההגדה המקורי.
מצב טוב, כתמי חלודה בכל הדפים. 

$100
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292.  הגש"פ - קבוצת הים,ת"ש 

הגדה של פסח – "קבוצת הים" תל-אביב, פסח ת"ש.
הכפל  תל-אביב.  עירונית,  קומונה   – הים  קבוצת 

ב"המעתיק", ת"א.
]52[ עמ', 8°.

הגדה יחודית הכוללת את נוסח ההגדה המסורתי, לצד 
בהגדה  סוציאליסטי.  אופי  בעלי  רבים  קטעי-קריאה 
ישראל  "יזכור   – יזכור  ובו תפילת  "בימי מצור"  שער 
ישראל  יזכור  העולם.  בכל  בחזיתות  הנהרגים  אחיו 

בניו הנמקים בבתי-כלא ובמחנות ריכוז..."
בה  הקבוצה"  "מגילת  את  ההגדה  כוללת  כמו-כן 
מתוארת הקמת נמל ת"א בזמן המאורעות ע"י חברי 

הקבוצה והקמת "קבוצת הים" עצמה בשנת 1939.
מצב טוב, כתמי חלודה.

$80

293.  הגש"פ - נוטרי חוף דרום,תש"ד  
 

מעבדות לחרות, ניסן תש"ד, נח"ד )נוטרי חוף 
דרום(.

]24[ עמ', 8°.
של  היסטורית  סקירה  מעין  מהווה  ההגדה 
דרך  מצרים,  מיציאת  היהודי,  העם  קורות 
שיבת ציון ועד התנועה הציונית. רוב העמודים 
ההגדה  לנוסח  זכר  ואין  כמעט  מאוירים, 

המקורי.
נוטרי-החוף  "הגדת  בעט  נכתב  השער  על 

תש"ד".
מצב טוב, מעטפת-ניר מאוירת, כתמים קרעים 
קלים וקמטים במעטפת. בעמוד 4 הדבקה של 
חלק מהדף, כנראה תיקון מקורי של הטקסט.

הגדה נדירה מאד.

$200

 294.  הגדה של פסח - גורדוניה - תש"ז

מכבי  "גורדוניה  הוצאת  תש"ז,  פולין  פסח,  של  הגדה 
צעיר נוער חלוצי".

 23 עמ'. 8°.
מודפס על צד אחד של הדף עם הרבה איורים והרבה 

אזכורים לשואה. נכתב בעברית וביידיש.
מצב בינוני,נייר שביר, הכריכה מופרדת, דהויה וקרועה 
בצדדים, חסרים חלקים קטנים, ללא פגיעה בטקסט. 

מעל השער הקדשה לחבר מכבי-גורדוניה מלודז'.
 

$300

293

292
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הקומוניסטי  הנוער  ברית   - הגש"פ    .295
הישראלי, תשט"ז 

הישראלי,  הקומוניסטי  הנוער  ברית  פסח,  של  הגדה 
סניף ירושלים. פסח תשט"ז.

8 עמ'. ˚4.
"הננו מוכנים ומזומנים לספר ביציאת מצרים מעבדות 
על  נאבקים  אנו  גם  כי  לגאולה,  משעבוד  לחרות, 
חרותנו. לכן נוסיף לקדש את זכר יציאת מצרים, אנו 
הלילות  מכל  זה  לילה  נייחד  כן  על  עולם,  עד  ובנינו 
ונרבה לספר במאבקים לחרות עמינו ויתר העמים..."

ועשה  היטלר  ואתא  גדיא...  "חד  אחרון  לפני  בעמוד 
חורבן וגידל את הימלר חד גדיא..."

הדפים מנותקים.
הגדה נדירה מאד.

$180

296. שלוש חוברות הומוריסטיות לפסח

ספרותית-הומוריסטית  חוברת   –  "החרטומים"  .1
]חיים  מצרים  חרטומי  ידי  על  לאור  יוצאת  לפסח, 

שלום חנון[ תל-אביב, פסח תרפ"ט. 36 עמודות, ˚4.
ומעט  הראשון  בעמוד  קרעים  למעט  טוב,  מצב 

קמטים.

 "אחד מי יודע?" – עתון הומוריסטי חד-פעמי. .2
 15 תל-אביב, תרצ"ט, המו"ל-ד. אריאלי, דפוס "ארץ", 

]1[ עמ', ˚2.
במצב טוב מאד.

"ערוכה   – תר"ץ  בפסח  הלאומי  הבית  של   הגדה  .3
תל- המלח",  "ים  הוצאת  וגר".  אזרח  בידי  ומסודרת 
אביב, בדפוס א. איתן וס. שושני, 1930. כולל איור של 

אריה נבון. 18 ]2[ עמ', ˚8.
המקורי  השער  זהב.  עטור  עם  חדשה  קשה  כריכה 

והעמ' הראשון קרועים מעט בפינה ימנית-תחתונה.

$120

 297.  הגדה היתולית - תרפ"ד

ימות  )ולכל  בכלל  לאפריל  וא'  פסח  ועד  "מפורים 
השנה("

ירושלים, תרפ"ד,אברהם נוימרק, דפוס הפועלים. 
16 עמ', 8°.

הגדה עשירה בטקסטים היתוליים על "כולם" -ציונים, 
דתיים, פולנים, מנהיגים וכו'.

מצב טוב מאד.

$150

  111 |  מכירה מס' 1



ילדים

מינסק   - מצויר  שער   - ביידיש  מחזה    .298
1929

עליע  מאת  מחזה  אקטן,   3 אין  פיעסע   - ערדלינג 
סאוויקאווסקי.

מינסק 1929, הוצאת מעלוכע.
89 עמ', 8°.

על עטיפת החוברת ציור של לאידעלמאן בשחור ואדום, 
שם הספר ופרטי ההוצאה מודפסים בטיפוגרפיה ברוח 

האוונגארד הרוסי.

$100

299.  ג'ק לונדון ביידיש - וורשה 1914

- פלייש  שטיק  א  פערשטרייקט   - לאנדאן  דזשעק 
ערצעהלונגען. בתרגום ל. שרייבער.

הוצאת אוניווערסאל, ווארשא תרע"ד.
 Viii, 68 עמ', 16°.

עם תמונתו של ג'ק לונדון וביוגרפיה מאת א.ר.
כריכת קרטון מהתקופה.

שמאלית- פינה  חסרה  האחורית  בכריכה  טוב,  מצב 
תחתונה.

$40

300. שירי ילדים מאויירים- מוסקבה 1938

"הארבסט" - ד. כאראל.
 מעלוכע-פארלאג "עמעס", מאסקווע, 1938.

14 עמ', 8°. 
איורים   7 החוברת  בגוף  מאוירת,  החוברת  עטיפת 

באפור וצהוב.
מצב טוב מאד, למעט קילוף בעטיפה האחורית.

$50

 ספטמבר 2008 |  112



איירס  בואנוס   - מאוירים  ילדים  שירי    .301
1938

מאת  פאעמעס(  און  לידער   - )קינדער  שוועלבעלעך 
שנייער וואסערמאן. עם ציורים של יאנקעוו מיטלער. 

בואנוס איירס, 1938.
77 ]3[ עמ' 8°.

הספר  ושחור,בגוף  אדום  בכחול,  מאוירת  כריכה 
איורים רבים.

כריכה רכה, מצב טוב, קמטים בפינות, כריכה רעועה.

$70

302.  פרייד - עתון ילדים מאויר 1925

פרייד מס. 18, קולטור-ליגע, 1925. 
24 עמ', ˚4. 

באיורים  ברנשטיין  ע"י  מאויר  ביידיש  ילדים  עתון 
בסגנון האוונגרד הרוסי.

בחוברת 6 איורים.
על העטיפה איור בשחור ואדום. טיפוגרפיה מרשימה 

למלה פרייד והמספר 18.
במצב  עותק  לכך  מעבר  מהחוברת.  מנותקת  עטיפה 

טוב מאד, חלק מהדפים מעולם לא נפתחו.

$400

303.  שלום עליכם - דער זייגער 1947

שלום עליכם, דער זייגער )השען(. פריס, 1947. פארבאנד 
פון יידישע קולטור-געזעלשאפטן.

]20[ עמ', ˚4. 
איורים רבים של מ. באהעלפער בצבעים שחור וורוד.

כריכה מאוירת צבעונית במצב טוב, קרע קטן בכריכה, 
כתם בדף הראשון.

$50
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304.  נקמת אשמדאי

בידי  מצויר  פרסקי,  ודניאל  אייג'וס  י'  א'  ע"י  מעובד 
ראובן ליף. 

ממפיס, טננסי, 1945, מו"ל קרן שלמה שיינברג.
]1[ 32 ]1[ עמ', ˚8.

מהמלים  חלק  של  תרגומן  מופיע  עמוד  כל  בתחתית 
המופיעות בטקסט.

עליה  אך  מקורית,  לא  הכריכה  גרוע,  במצב  הספר 
חתיכה  )חסרה  המקורית  המעטפת  מן  חלק  מודבק 
המעטפת,  של  השמאלית-תחתונה  מהפינה  גדולה 

פגיעה בטקסט ובציור.(

$30

305. גיבורים קטנים

חבס,  ברכה  ישראל,  בארץ  הילדים  מחיי  סיפור 
הציורים נחום גוטמן.

ת"א, תרצ"ד, דפוס קיהל.
.16° ]2[ 126 

נחום  של  בציור  נפתח  סיפור  כל  סיפורים,  עשרה 
גוטמן.

מצב טוב מאד, כריכה מקורית מאוירת.

$50

306.  ספר ציור - רושקוביץ

מולדתי – ספר ציור ישראלי, הוצאת רושקביץ.
]20[ עמ', ˚4.

חוברת צביעה לילדים, הכוללת 20 ציורים בשחור-לבן 
ובהם ערים ונופים בישראל.

עטיפה מצוירת צבעונית.
בצבעי-מים.  צבועים  מהציורים  שלושה  בינוני,  מצב 
"עקבות" ילדים לכל אורך החוברת, קמטים וקרעים.

$80
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307.  אוסף משחקי קופסה תוצרת "עמרנה"

ועד  ה-40  משנות  ברמת-גן  פעלה  "עמרנה"  הוצאת 
הגל  "משחקי  הוצאת  ע"י  נרכשה  אז  ה-60,  שנות 

החדש".

- קופסה הכוללת את לוח המשחק,   " הי דרומה"  .1
שנות  וכרטיסים,  המשחק  חוברות  מצפן,  הנגב,  מפת 

ה-50.
 "שירות" - קופסה הכוללת את לוח המשחק וחוברת  .2

הוראות המשחק, שנות ה-50.
 "שמונה בעקבות אחד" קופסה במצב שלם. שנות  .3

ה-60.
המשחק  לוח  את  הכוללת  קופסה  הירח"   "כיבוש  .4
)חלליות(, חוברת, ולוח "בקרה" של חללית. שנות ה-

.60

גדלים ומצבים משתנים אך באופן כללי במצב טוב.

$200

308.  דגל שמחת תורה - 1953

ירושלים  ונוף  המינים  בארבעת  מאויר  ציון  דגל 
וכותרות: "זכר מעמד הקהל בירושלים סוכות תשי"ג" 

"שישו ושמחו בשמחת תורה".
בנוסף תפילה לשלום המדינה, תפילה לשלום העולם 

ופסוקי קהל.
מודפס על צד אחד בלבד של ניר דק.

קרע בפינה אחת וסימני קיפול עם קרעים מזעריים.
נדיר ומענין.

$50

309. קלפי "אלף בית" 

קלפי "אלף בית", הוצאת אמנות.
 תל-אביב, תרצ"ו )1936(, דפוס "האות", תל-אביב.

קופסת קרטון מקורית עם אותיות אלף-בית מודפסות 
על כרטיסי קרטון. "יצא על פי הצעת מחלקת החינוך 

של כנסת ישראל בארץ ישראל".
2x8.5x18.5. מהדורה שלישית.

קרעים בקופסה המקורית. אחדים מכרטיסי האותיות 
מוכתמים.

$80

309
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310.  שתי הזמנות לתפילה - ירושלים 1921

"בית-יעקב"  הכנסת  בבית  לתפילה  הזמנות  שתי 
בחורבת ר"י החסיד ביום שבת, כ"ג כסלו תרפ"א.

בבקר,  עשר  בשעה  ירושלים...  כבוש  ליום  1. "תפלה 
כבודו מתבקש לבוא, ויביא אתו את כרטיס ההזמנה. 
ועד העיר ליהודי ירושלם.". בצדו האחורי של הכרטיס 
מר  פתיחה  נאום  נואם  בה  החגיגה",  "תכנית  מופיעה 
דוד ילין, ראש ועד העיר, תפילה ונאום מאת הרב קוק 

ועוד.
ועד  חותמת  האחורי  בצד   ,8.5x11.5 גולדברג,  דפוס 

העיר ליהודי ירושלם. 
 מצב טוב, שני חורי-תיוק ללא פגיעה בטקסט.

בדיוק   7.30 שעה  הבקר...  לתפלת  לבא   "מוזמן  .2
יר"ה  הרמה  ומשפחתו  העליון  הנציב  ה.מ.  בנוכחות 
שיהיה  הי"ו  סמואל  אדוין  מר  בנם  נשואי  חג  לרגלי 

בשבוע הבא. בכבוד ובב"צ וירושלם הועד המסדר."
לא  חותמת  האחורי  11.5x8,בצד  גולדברג,  דפוס 

ברורה.
 מצב טוב, חור-תיוק אחד ללא פגיעה בטקסט.

$100

311.  בית-העם - כרטיס חבר 1927

חברת בית-העם בתל-אביב בע"מ – כרטיס חבר מס. 
 .838

השם: אסתרג צבי. המקצוע: מוכר נפט.
להשכלה  מרכזי  מוסד  להיות  שואף  העם  בית  "א. 
חשוב  גורם  ב.  טעמו.  ושפור  הצבור  חנוך  עממית, 
להפצת הלשון והתרבות העברית. ג. בית-העם – בית 

כנוס לכלנו."
.8x12.5 ,"תל-אביב, דפוס "גרפיקה

מצב טוב, הכרטיס היה בשימוש, על השער חותמות. 

$40

312.  תפריט למסיבת רעים - חיפה 1921

קיזרמן  ונתן  יפה  הלל  ד"ר  ה"ה  לכ'  רעים  "מסבת 
למלאות להם 30 שנה מיום בואם לארץ".

הרצליה  במלון  תרפ"א  סיון  ב-ל'  התקיימה  המסיבה 
בחיפה. ההזמנה עם עטורים.

"תפריק" )תפריט( - "דג במיוניסה, מרק עם אטריות... 
אפרוחים עם תפוחי-אדמה..."

.11x19.5 ,דפוס האחים רוזנפלד, חיפה
בפינה  וקפל  כתמים  חורי-תיוק,  שני  טוב,  מצב 

שמאלית-תחתונה.

$40
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313.  ברכת העיר תל-אביב לאוניה תל-אביב.

"עברים סעו באניתכם תל אביב", דף בודד עם צילום 
ברכת מאיר דיזינגוף ראש העיר תל-אביב לאניה "תל 

אביב".
בצדו האחורי של הדף תרגום לאנגלית וגרמנית.

מצב טוב.

$30

314.  לוח המאה ה-20

ובו  וחודשים,  ימים  גלגל  עם  ה-20,  למאה  שנה  לוח 
תמונות אתרים ונופים מארץ-ישראל.

ללוח רגל מתקפלת להעמדה על שולחן.
יצא לאור על ידי ו. צדק, תל-אביב, פלשתינה.

.14.3x9.5
מצב טוב.

$50

315.  כרטיסים להצגות פורים

האגודתי"  "הנוער  הנוער  תנועת  של  כרטיסים   12
)תנועת-נוער של אגודת ישראל(.

כל הכרטיסים להצגות ומסיבות פורים בשנות ה-40, 
בסניפי האגודה בירושלים ובתל-אביב, בנוסף תוכניה 
ירושלים,  בסניף  מפרג"  "הגולם  הצגת  עם  לפורים 

תש"ב.

$50

316.  פנקס ברכה לשנה טובה

"ברכת שנה טובה-תעודת אזרח א"י".
הוצאת סנונית ירושלים, תרצ"ב, דפוס גולדברג. 

דברי מליצה לקראת ראש השנה.
.12x16 ,'4 עמ

$30

313

314

315

316
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317. יכין - חוברות פרסומיות

שנות  ראשית  יכין,  חברת  בהוצאת  חוברות   4
השלושים.

את  המתארת  ביידיש  חוברת   – חוארת   ואדי  .1
הפרויקט של יכין באדמות חוארת )בין נתניה לחדרה(. 

בהמשך החוברת חוזה חתימה למתישב.
שיווקית  חוברת  ועיבודם...  פרדסים  נטיעת   יכין,  .2
עד  בפרדס  להשקעה  התחשיב  את  המראה  עיסקית 

הנבה והרווחים הצפויים. 7 עמודים עם צילומים.
 זהה למס. 2, באנגלית. .3

דף   .1932 יכין   ,oRanGenGaRTen in JudÄa  .4
פרסומי של חברת יכין בגרמנית, צילומים רבים.

כל החוברות במצב מצוין.

$100

התיכון  במזרח  מסע   - מסמכים  אוסף    .318
1928

תיק קרטון ובו מסמכים רבים המתעדים מסע באניה 
במזרח התיכון, כולל כרטיסים, גלויות, מכתבים ומפות 

מאתרים לאורך המסלול.
ארצות הביקור: איטליה, פלשתינה, מצרים.

מארץ ישראל תשעה פריטים שונים.
במכונת-כתיבה,  מודפסת  בגרמנית,  מחברת  בנוסף, 

המתארת את קורות המסע.

$120

עממית  גרפית  עבודה   - עולם  לזכרון    .319
מקורית לבר-מצוה

עבודה גרפית של הסב אברהם יצחק לבקוביץ ממיסדי 
רחובות, לבר המצוה של נכדו.

עיטורים צבעוניים מקוריים לצד ציטוטים וברכות על 
שלושה עמודים גדולים כרוכים.

מתוארך: שביעי בפסח תש"ט.
בבניני  גוריון  בן  דוד  עם  הסב  של  צילום  גם  מצורף 

האומה, המוקדש לנכד, מתוארך תשכ"ג. 
17.8x12 43.3, הצילוםx32.5 הכריכה

מצב טוב.

$120
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320.  אמצעי תשלום - מטולה

 3 אמצעי תשלום לקופת-חולים "מתולה" בצבעים  .1
בהתאמה.  מיל   20  ,10  ,5 סך  על  וצהוב  ורוד  ירוק, 

4.5x5.5, מצב טוב.
 כרטיס כניסה לנשף בראש פינה, שמחירו 5 בשליק.  .2
צבע לבן, אך הדיו נמרחה מעט. ישנו קרע קטן בחלק 

העליון.

$40

321.  שקל ציוני

ההסתדרות  של  הציוני  השקל  של  קבלות  שלוש 
הציונית 

 1934 גרמניה. .1
 תרצ"ג )1933( גוואטמלה. .2

 1947 סניף רחובות. .3
אגודת  הסתדרות  של  מיל   50 "סלע"  קבלות  שתי 

ישראל בארץ ישראל: 
 סניף ירושלים תש"א. .1

 "סלע הנוער" שנות ה-40. .2

5 מסמכים, גודל ומצב משתנים.

$50

322. אוסף מסמכים - תש"ח

אגודת  צעירי  הסתדרות  לחייל",  "אגרות   חמש  .1
ישראל, תש"ח.

תש"ח:  ישראל,  אגודת  של  הארצי  המרכז   ידיעות  .2
"אגודת ישראל מצטרפת לממשלה ולמועצה הזמנית 

של מדינת ישראל".
 הזמנה לפגישת ותיקי ועסקני התנועה תש"ח. .3

 מנשר אל חניכי הישיבות, החיילים הדתיים ואל כל  .4
הנוער הנאמן לתורה.

8 מסמכים, גודל ומצב משתנים.
להקמת  ישראל  אגודת  של  ליחסה  מעניינת  עדות 

מדינת-ישראל ולצה"ל בראשיתו.

$80

323.  אוסף כרטיסים - אגודת ישראל

קבלות של אגודת ישראל בגדלים ומצבים שונים:

 כרטיס לינה, הועידה הארצית פ"ת תש"ד. .1
 כרטיס כניסה לועידה הארצית פ"ת תש"ד. .2

הנוער  הסתדרות  ע"י  טהרן  לילדי  תרומה   קבלת  .3
האגודתי בא"י.

 פתקית "בנין הארץ רק בשמירת השבת – מועצת  .4
הארגונים להשלטת השבת."

גרודזינסקי  רה"ע  הגאון  לפטירת  "שנה   פתקית  .5
זצ"ל" עם תמונתו.

פסח  לרגל,  בעלייה  מזוודה  על  להדבקה   כרטיס  .6
תש"ד.

 מעטפת תרומה ל"קרן שביעית של ישובי אגו"י". .7
 שתי תויות-תרומה, עלייה לרגל פסח תש"ד והועדה  .8

הארצית פ"ת תש"ד.

$60
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324. ספר המפעל והחשבון - יפו תרנ"ו

"ספר ו' – המפעל והחשבון אשר להועד המנהל 
אלול  מר"ח  ביפו,  בנ"י  עדת  של  הציבור  עניני 

תרנ"ד עד ר"ח כסליו תרנ"ו". 
ירושלים, תרנ"ו, דפוס אברהם משה לונץ,.

י', x ,35 עמ'. 8°.
בחוברת דין וחשבון מפורטים על בית החולים 
בשר  מצות,  מקבלי  רשימת  ביפו,  ציון"  "שער 
ויין בפסח, מכתבים מאת שמואל סלאנט, יוסף 

ריבלין, יואל משה סלומון ועוד.
מספר  עם  טבלה  מצורפת  האחרון  בעמוד 
המחלות, סוגן, מספר החולים ומספר המתים 

בין אלול תרנ"ד לכסלו תרנ"ו.
מעטפת הניר קרועה, קפלים בפינות החוברת, 

עמודים אחדים רופפים.

$100

הקרן  של  ישראל  ארץ  ספריית    .325
הקיימת

53 חוברות "לנוער", כרוכות ב-18 כרכים. 
הקיימת  הקרן  של  ישראל  ארץ  ספריית 
בין  לאור  יצא  "אמנות",  הוצאת  לישראל, 

השנים 1926 )כרך 1( עד 1935 )כרך 18(.
 כ-5,000 עמודים, ˚8.

וגאוגרפיה  הסטוריה  בנושאי  רבים  צילומים 
של  וצילומים  ביוגרפיות  ישראל.  ארץ  של 
המושבות  על  פרקים  הישוב,  ובוני  החלוצים 
מוסדות  הציונות,  ראשי  וצילומיהם,  והערים 

ואתרים.
כריכות מקוריות, מצבים משתנים. בסך הכל 

מצב טוב.

$200

הישוב  לחלוצי  אנציקלופדיה    .326
ובוניו

דוד  ובוניו,  הישוב  לחלוצי  אנציקלופדיה 
תדהר.

האנציקלופדיה בשלמותה, 19 כרכים.
תל- תדהר(,  )דוד  ראשונים  ספרית  הוצאת 

אביב,
.1947-1971

סך הכל 5816 עמ', 8°.
כל המי ומי בתולדות הישוב, כולל צילומים.

נכתב ויצא לאור על-ידי דוד תדהר בין השנים
 19 כרך   1971 ראשון,  כרך   1947(  1947-1971

הכולל אינדקס של כל הכרכים(.
התנדב  ביפו,  נולד   )1897-1970( תדהר  דוד 

   הגנה. לגדודים העבריים והיה חבר
והיה  המנדטורית  למשטרה  הצטרף  ב-1922 
היה  ב-1926  בירושלים.  המשטרה  למפקד 
לחוקר פרטי )הבלש העברי הראשון(, מ-1950 

התמסר לכתיבה עד פטירתו ב-1970.
כריכות מקוריות, מצבים משתנים. בסך הכל 

במצב טוב.

$750
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327.  עלילת - דם - 1882

maRcZianYi, GeoRG Von: esTHeR 
solYmosi odeR deR JuediscH-RiTuelle 
JunGFRauenmoRd in Tißa-eßlaR.
אסתר סולימוסי, או הרצח הפולחני היהודי של האישה 

הצעירה בטיסה אסלר.
 ברלין, ]1882[.

 52 עמ', 8°.

ככל  הוצאה,  שנת  ללא  לגרמנית.  מהונגרית  מתורגם 
הנראה 1882.

ששימשה  נוצריה  נערה  היתה  סולימוסי  אסתר 
כמשרתת בביתה של משפחה יהודית בעיירה הונגרית 
 1882 באפריל   .)TisZa eaZlaR( אסלר  טיסה  בשם 
כשכל  שבה.  ולא  המשפחה  בשליחות  נשלחה  היא 
בעירה  להתפשט  החלה  כשלו,  לאתרה  המאמצים 
פולחני  רצח  אותה  רצחו  היהודים  כי  השמועה 

והשתמשו בדמה לאפיית מצות לפסח.
הליך  והחל  נגבו  שקר  עדויות  נעצרו,  רבים  יהודים 
משפטי ארוך ורווי הסתה, שמטרתו היתה להוכיח את 
אשמת היהודים. רק שנה וארבעה חודשים לאחר מכן 

הסתיים המשפט בזיכוי מוחלט של כל הנאשמים.
עד  טיסה אסלר" משמשת  כ"פרשת  הידועה  הפרשה, 
היום סמל לעלילת דם נוצרית נגד היהודים, שגובתה 

ע"י הרשויות והכנסיה.
הנראה  ככל  יצאה  אנטישמי,  אופי  בעלת  החוברת, 
אנטישמיים  איורים  מספר  וכוללת  הפרשה,  במהלך 
בשני  האחורית  ובכריכה  הפנימית  הקדמית  בכריכה 

צדדיה, וכן איור של בית הכנסת של טיסה אסלר.
כריכה רכה ורודה, פגמים בעמוד השער, מספר עמודים 

מנותקים מגוף החוברת. מצב בלוי, דפים מצהיבים.

$120
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328.  חוברת אנטישמית - 1910

cHuGdJu: aus "semi-imPeRaToR" iii. 
Teil, allGemeine GesicHTsPunKTe 
als Rein HisToRiscHeR HinTeRGRund 
in eTHnoGRaPHiscHeR und 
RassenFoRscHend GescHicHTlicHeR 
HinsicHT ZuR BeuRTeilunG deR 
JudenFRaGe und des GesamTen 
KosmoPoliTiscHen Judenwesens. 
)semiGoTHaismen=FolGe – HeFT 1 
– sondeRdRucK: "cHaRaKTeR und GeisT 
deR Juden"(.
 "semi imPeRaToR" - תדפיס מתוך כתב עת אנטישמי
ובו מאמר כמו-מחקרי המתיימר להציע רקע היסטורי 
היהודית"  ל"שאלה  בקשר  וגזעי  אתנוגרפי  ומחקר 

ולאופי היהודי הקוסמופוליטי. 
 .wiesBacH: wiesBacHeR anZeiGeR, 1910

16 עמ'. 8°.
המאמר טוען שבעורקי הקיסר וילהלם ה-ii זורם דם 

יהודי ולכן אינו ראוי לשלוט בגזע הארי.
כולל איור אנטישמי. מצב טוב.

$80

329.  לקסיקון היהודים במוסיקה - ספר 
אנטישמי

לקסיקון היהודים במוסיקה, כולל אינדקס של יצירות 
יהודיות. כרך 2.

lexiKon deR Juden in deR musiK, niT 
einem TiTelVeRZeicHnis JudiscHeR 
weRKR. dR. THeo sTenGel, dR. HeRBeRT 
GeRiGK.

הוצאת BeRnaRd HaHneFeld, ברלין, 1940. 
380 טורים )שני טורים בכל עמוד( 8°.

.nsdaP התפרסם בהוראת הנהגת הרייך
רשימת מוסיקאים יהודיים בסדר אלפביתי עם פירוט 

היצירות המפורסמות של כל אחד. 
כריכה קשה בצבע צהוב, מצב טוב מאד.

$180

DAS LIED VOM LEVI  .330 - חוברת 
אנטישמית

das lied Vom leVi, dR. 
eduaRd scHwecHTen, miT 51 
oRiGinalZeicHnunGen Von sieGFRied 
HoRn und einem GeleiTwoRT Von dR. 
HeRmann BaRTmann. 
J. KniPPenBeRG KunsTVeRlad 
dusseldoRF.

]32[ עמ' ˚8.
ציורים  הרבה  בשחור-לבן,  רבים  ציורים  כולל 

אנטישמיים עם דמויות יהודים סטריאוטיפיות.
החוברת במצב טוב מאד.

$180
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331.  הפרוטוקולים של זקני ציון - פריס 1922

הפרוטוקולים של זקני ציון, מהדורה צרפתית. פריס, 
.1922

"le PeRil Judeo-maconniQue, les 
'PRoTocols' des saGes de sion".
בגוף הספר שתי "מפות" מאויירות. באחת מהן נראה 
ובגופו  ב"ציון"  נמצאים  וזנבו  שראשו  דו-לשוני,  נחש 

הוא מקיף את אירופה כולה.
כריכה קשה אדומה, מצב טוב מאד.

$250

פרעות  פליטי   - יד  וכתבי  מסמכים    .332
קישינוב

 ,ani Panitsh פניטש  אניה  של  וכתבי-יד  מסמכים 
קישינוב.  ביהודי  הפרעות  לפליטי  הספר  בית  בוגרת 
תעודת סיום הכיתה השמינית ואישור סיום לימודים 
 " בתנועת  פעילות  יומן  זהות.  תעודת  בהצלחה. 
השומר הצעיר" בקישינוב, בין השנים 1923-4 באידיש 

ועברית.
שקראה,  ספרים  על  ידה  בכתב  תקצירים  מחברת 

באידיש ורוסית.
גודל ומצב משתנים.

$100 

333.  מגילת אסתר - שארית הפליטה

לשארית  ההצלה  ועד  מאת  מתנה  אסתר,"  מגילת 
הפליטה". עורכים: הרב נפתלי בארוך והרב אבי עזר 

בורשטין.
מינכן, תש"ז, בדפוס ועד ההצלה.

]6[ 78 עמ' ˚16.
מצב טוב, שני דפים מנותקים באמצע )35-38(. כריכת 

נייר מקורית ירוקה דהויה.

$80
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334.  יציאת אירופה תש"ז - אקסודוס

של  והגירוש  פרשת ההעפלה   – אירופה תש"ז  יציאת 
'דרור'  ילדי  בפי  מסופרת   .'1947 'אקזודוס  מעפילי 

ומדריכיהם, עבד וערך – יהויקים.
דפוס  תש"ח,  מינכן,  בגרמניה,  "דרור"  מרכז  הוצאת 

"באפרייזנג"- מינכן.
98 ]1[ עמ', 8°.

תצלומים רבים.
בעל-פה,  שנמסרו  עדויות  עבוד  חלקם  הם  "הדברים 

וחלקם עבוד דברים שנכתבו בזמנים שונים."
האחורית  בכריכה  הימנית-עליונה  הפינה  טוב,  מצב 

חסרה.

$80

שארית   - ביידיש  ספרים  שלושה    .335
הפליטה

 פארטיזאנער גייען!... – ש. קאטשערגינסקי. .1
הסתדרות  דער  פון  הראשית  "מפקדה  הוצאת 
דייטשלאנד",  אין  פח"ח  פרטיזנים-חילים-חלוצים 

.]1948[
174 ]1[ עמ', 8°. מהדורה שניה, עם צילומים.

הקדשה חתומה בכ"י מאת המחבר.
מעטפת-נייר מאויירת באדום ואפור.

המעטפת פגומה וכן שדרת הספר.
 פונקען אין אש - נחמן ראפפ. .2

הוצאת נידערשלעזיע, ווראצלאוו 1947.
47 ]1[ עמ'. 8°.

ירוק  בצבעים  הכריכה  רכה.  בכריכה  שירים  ספר 
וחום.

מצב טוב, שדרה פגומה.
 יידישע געשיכטע – שמעון דובנאוו. .3

בהוצאת הג'וינט )דזשאינט(, מינכן, תש"ח 1947.
288 עמ', °8.

כריכה רכה פגומה - הפינות חתוכות, חלק מהשדרה 
פגומה ועם נזקי - לחות.

שארית  עבור  שנדפסו  מצויים,  לא  ספרים  שלושה 
הפליטה.

$120

336. ירחון אורט - שארית הפליטה 1948

אילוסטרירטער ארט מאגאזין.
"אורט"  בהוצאת   1948 דצמבר  אוסטריה,  בלינץ, 

זלצבורג.
19 עמ', 4°.

חוברת מודפסת בכחול. בשער ובגוף החוברת צילומי 
באוסטריה  "אורט"  של  ומוסדות  אנשים  של  רבים 

במחנות העקורים.

$80
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337.  על הסף - קפריסין 1948

הסמינריון  ובוגרי  תלמידי  של  שבועון   – הסף  "על 
למדריכים של הג'וינט על שם פנחס רוטנברג בגירוש 

קפריסין". 
גליון י"ב, ג' בחשון תש"ט, 5.11.48.

12 עמ', 4°.
גדרות  טנק,  שמירה,  במגדל  מאוייר  החוברת  שער 

ואוהלים.
האחורי  והעמוד  השער  עמוד  טוב,  במצב  החוברת 

פגומים מעט.

$50

338.  העובד הציוני בגלות קפריסין

המעצר  במחנות  נדפס   .15.3.1948  ,1 מס.  חוברת 
בקפריסין.

חוברת סטנסיל, 23 עמ', ˚4. 
מאויר:  שער  קדישמן,  אריה  איורים  ויידיש.  עברית 

אוהל, מגדלי שמירה ותיל.
בטקסט  פגיעה  ללא  בשוליים,  קרעים  חלודה,  כתמי 

למעט פגיעה קלה בדף האחרון.

$100

339.  "בגרוש קפריסין" - אלבום הדפסים

שארית  "מחיי  לינוליאום  הדפסי   26 עם  אלבום 
הכלואים  האמנים  מאת  קפריסין"  במחנות  הפליטה 
נפתלי  שארגן  בקורס  שהשתתפו  קפריסין,  במחנות 
הדפסים  שני  בנוסף   1947 בשנת  בקפריסין  בזם 
כתובים )מעין הקדמה(, ותוכן בדף האחרון. האלבום 

הופק בסיום הקורס.
29 הדפסי חיתוכי לינוליאום מאוגדים באלבום, חלקם 

.50x35 חתומים בלוח האלבום
כריכה מקורית שעליה מוטבע הדפס לינוליאום. 

בקפריסין  שנעשה  נוסף  לינוליאום  הדפס  מצורף 
מופיע  ואינו  קרטון  על  מודבק  חוג(,  מאותו  )כנראה 

בתוכן. חתום "לזר".
.30x20 ההדפסים

מצב טוב מאוד אך הכריכה מעט מקושקשת. 
נדיר מאד.

$600
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340. ארכת בת עמי - דיינארד - ארה"ב

בדבר  הרבנים  לקאנגרעס  ההכנות  בת-עמי,  ארכת 
יסוד הסנהדרין בציון, ובסופו מאמר "אל העם בציון". 

מאת אפרים דיינארד.
סט. לואיס 1920.

]6[ 100 ]2[ עמ', 8°.
בעמ' 5-6 מקדיש המחבר את הספר "אל השר הנעלה 
היהודי הגדול הרוזן הערבערט שמואל נציב בריטניה 
הגדולה  כבריטניה  אדירה  ממשלה  אם  הגדולה... 
מצאה בך את האיש המוכשר... תקוותינו תעודדינו כי 
לנו  ונפש תתמוך את הרעיון הקדוש להשיב  בכל לב 

את הסנהדרין..."
בשער כותב המחבר "לכל הרבנים, הסופרים והחכמים 
ולכל תופשי תורה בישראל בכל ארצות תבל, אשלח 

את ספרי זה חפשי חנם לכל דרשיו".
המקורית,  בכריכתו  אינו  הספר  טוב.  הספר  מצב 

חותמת בעלים קודמים.
דיינארד במיטבו.

$120

341.  התורן - ניו-יורק 1913

התורן - ירחון עברי. שנה ראשונה, חוברת א'.
עגייט  דפוס   .1913 ניו-יורק,  "אחיעבר",  הוצאת 

פרינטינג.
48 עמ' ]6[ פרסומות. 4°.

שער מצויר על-ידי י. קעלער.
בגליון מאמרים מאת דר' י. קלוזנר, ר' בנימין ועוד.

מצב טוב למעט קרע קטן בשער עם נזק למספר מלים. 
שפשוף בחלק העליון של הכריכה.

$50

 342. הועידה הרביעית - אגודת הרבנים 
הדרומית - ארה"ב 1907

souTHeRn RaBBinical associaTion– 
conFeRence PaPeRs and seRmon– 
deliVeRed aT THe FouRTH annual 
conVenTion, Held in nasHVille, 
Tennessee. decemBeR 24, 25 and 26, 1906.
nasHVille, PRess oF FosTeR, weBB & 
PaRKes, 1907.
בריל  הרב  מאת  פתיחה  בתפילת  נפתחת  החוברת 
בדרום  ביהודים  העוסקים  שונים  מאמרים  ומכילה 

ארה"ב.
כריכה קדמית ואחורית ודף ראשון ואחרון מנותקים 

מגוף החוברת. למעט אלה, במצב טוב.

$50
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343.  למען ציון - ניו יורק תרע"א

למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד 
יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער, מאת אריה ליב 

פריעדמאן.
 ניו יורק, תרע"א, בדפוס משה פיליפ. 

י"ב עמ' ˚8.
עטיפת-נייר מודפסת.

וחזרת עטרת  "שני כתבים אדות היתוסדות סנהדרין 
תפארת ישראל ליושנה – היא סמיכת חכמי בית דין 

הגדול על הר הקדש ירושלם תובב"א."
לא  תיקון  וקפלים.  קמטים  מספר  עם  הנייר  עטיפת 

מקצועי בעטיפה האחורית.

$100

 344.  גלויה וציור בית הכנסת ברוטרדם

אינו  הציור  מ-1925.  הכנסת  בית  של  צבעוני   ציור  .1
הכנסת...  "בית  מאוחר  כיתוב  בתחתיתו  מקצועי. 
קיפול.  סימן  הציור  במרכז   ".1940 בשנת  שהושמד 

.20.5x14.5
נשלחה  לא  הגלויה  בית-כנסת.  אותו  של   גלויה  .2

בדואר, אך על גבה כתוב בעט.
מצב בינוני, השולים מקומטים ומעט כתמי-חלודה.

$150
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 .345
 OSTJUDISCHER FRAUENVEREIN ZURICH 
- UNTERHALTUNGSABEND MIT BALL, 
SAMSTG, DEN 8. FEBRUAR 1930 IN DER 
AUGISTIN-KELLER-LOGE. PROGRAMM 
NO. 58.
תכניה   – בציריך  יהודי-המזרח  של  הנשים  אגודת 

לאירוע של האגודה. 
שבת, 8 בפברואר 1930. 

הערב,  של  המוסיקלית  התכנית  את  הכוללים  עמ'   4
ובה בין היתר היצירה "בעל שם טוב" של ארנסט בלוך, 
הגרלה  משחק   – )טומבולה  הערב  ממאפייני  כמה 
נושא פרסים, מזנון ושלל הפתעות(, ומודעות פרסומת 

רבות.
בלוי, מספר קרעים.

$50

346.  חוקי הצבא הרוסי - יידיש, 1874

 .1874 בינואר   1 מיום  ברוסיה  הצבאי  השירות  חוקי 
ווילנה,  מתורגמים ליידיש לטובת החיילים היהודים. 

תרל"ד בדפוס האלמנה והאחים ראם.
70 עמ', 8°. 

החוברת מוכתמת וחלק מפינות העמודים מקופלות.
כריכה חדשה, עליה מודפס באותיות זהב "אוסטאוו, 

ווילנא תרל"ד".

$120

347.  עתון יהודי מבירות

l'uniVeRs isRaeliTe, עורך ראשי משה עדג'מי.
בירות. אדר 1944.

12 עמ'. 4°.
ומודעות-פרסום  צילומים  עם  בערבית,  יהודי  עתון 
העברי  המלון  ספיר,  למלון  גדולה  )מודעה  בעברית 

היחידי הכשר בבירות(.
מצב טוב, נדיר.

$150
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348. מגילת היטלר – מרוקו ]1945[

מגילת נייר מורכבת מארבעה חלקים, נגללת על 
ידית עץ.

פ. חסין, קזבלנקה, מרוקו ]1945[.
זו בכל שנה  כי חובה עלינו לקרוא מגלה  "חושב אני 
ושנה באחד עשר לנובאמבר... המגילה הזו לא למגילת 
היתולים וצחוק תחשב כי אם למגילה רצינית מגילה 
מגילת  כניגון  בנגון,  אותה  לקרוא  צריך  ולכן  ממש... 

אסתר."
מגילה שמתעדת בסגנון מגילת אסתר את כל קורות 
נצחון  ועד  וצ'כיה  פולין  מכבוש  ה-2,  העולם  מלחמת 
כוחות הברית. נכתבה לציון הנס שקרה ליהודי צפון 
הכיבוש  בזכות  הנאצית  מהסכנה  שנצלו  אפריקה, 

המהיר של בעלות הברית.
מגילת היטלר יצאה הן כחוברת והן כמגילה נגללת.

סגורה  המגילה  גובה  ס"מ.   17 גובה:  ס"מ.   192 אורך: 

)כולל הידית( 24 ס"מ.
ס"מ   10 באורך  גס  משוקם  קרע  המגילה  בתחילת 
לכך,  מעבר  בדפוס.  פגיעה  כל  ללא  חורים  ושלושה 

מצב טוב.
מסמך חשוב. בצורת מגילה נדיר ביותר.

$400

349.  תקנות אגודת המזרחי - הולנד

ReGlemenTen Van de aFdeelinG 
"miZRacHi" Van den nedeRl. ZionisTen-
Bond.

]1910[. 8 עמ' 8°.
הולנדית. מצב טוב מאד.

$100
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הולנד  מלכת  לכבוד  תפילה    .350
1948

הולנד  מלכת  פרישת  לכבוד  תפלה 
ווילהלמינה לאחר 50 שנות מלכות והכתרת 

המלכה יוליאנה.
אמסטרדם 1948.

12 עמ', 8°. 
העטיפה  על  והולנדית.  בעברית  החוברת 

כיתוב בתוך מסגרת בצבע כתום.
מצב טוב מאד, שני חורי-תיוק.

$70

עבודה   - יחודית  חנוכיה    .351
ביתית

עליו  מנוסר,  מעץ  עשויה  חנוכיה 
והעולם.  ארץ-ישראל  בולי  מודבקים 
כבסיסי  משמשים  בקבוקים  פקקי 

הנרות.
 27.2 הבסיס  קוטר  ס"מ,   40.5 גובה 

ס"מ.
.c.1970 ,עבודה ביתית, ישראל

מצב טוב.

$120
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352.  חנוכיה עם כד מעוטר

ירוקה  פטינה  עם  פליז  חנוכית 
מלאכותית.

בצד כד מעוטר ולראשו השמש.

.6.6x23.5x19.7 מידות מירביות
חתומה: תוצרת ישראל, עופר 7.

מצב טוב מאד.

$50

"מדינת   - נחושת  חנוכית   .353
ישראל"

בסמלים  מעוטר  גב  עם  חנוכיה 
מסורתיים של לוחות הברית ומגן דוד, 
ועליהם חריטה "ציון" ו"מדינת ישראל". 
ברקע עטורים אבסטרקטים, ובצדדים 

שני נרות דולקים )אחד מתוקן(.
.5.5x17x22
חסר שמש.

.c.1948 ,לא חתום, מדינת ישראל
מצב טוב.

$100
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354.  חנוכית נחושת מעוטרת

חנוכיה עם גב מעוטר באריות, מנורה 
וכתר. עיצוב איכותי. בסיס מעוגל.
כתובת "הנרות הללו קודש הם".

.8.5x18x17
חסר שמש.

לא חתום, תוצרת ישראל.
מצב טוב מאד.

$80

355.  חנוכיה תוצרת פאר

בצורת  גב  עם  מפליז  קטנה  חנוכיה 
מדליון, ועליו תבליט של בתי ירושלים, 

מעל המדליון תושבת 
השמש. חתומה "פאר".

גובה 8.5 ס"מ, שנות ה-50.
מצב טוב.

$50

356.  חנוכית פח עבודה עממית

בצורת  ומולחם  רקוע  פח  חנוכית 
משולש. בקודקוד העליון של המשולש 

ניצב בית השמש.
ללא כותרות ועטורים.

.4x17.5x35
מעבר  אפריקה,  צפון  או  ירושלים 

המאות 19 ו-20.
מצב טוב.

$250

357.  חנוכית פח - ירושלים

עם  בית,  בצורת  מפח  גדולה  חנוכיה 
דלתות וחלונות זכוכית. קומה תחתונה 
השמש,  קומת  ומעליה  שמן  לנרות 
אפשרות  פתחי-ארובות.  ולצדיה 

לתליה.
.10x36x33.6

ללא נרות השמש והשמש. זכוכית אחת 
שבורה.

לא חתום, ירושלים, המחצית הראשונה 
של המאה ה-20.

$350

358.  חנוכיה מעוטרת - פולין

חנוכיה עם גב מעוטר באריות נשענים 
שבעת  מנורת  באמצע  תמר.  עצי  על 
הנושאים  גפן,  ענפי  ומעליה  הקנים 

כתר.
ציפוי כסף.
.5x28x21

תוצרת noRBlin, חתום בגב.
ורשה, פולין, מעבר המאות 19 ו-20.

כיפופים  ישנים,  תיקונים  בינוני,  מצב 
במתכת, כתמים.

$350

359.  חנוכיה תוצרת פורטונה.

חנוכית מתכת עם גב מעוטר בסמלים מסורתיים מזרח-ארופאיים: אריות 
אוחזים בכתר מעל לוחות-הברית, בצידי לוחות הברית נוספו מגני דוד.

.10.2x13.1 :מידות מרביות
תוצרת פורטונה, ישראל, לא חתום, שנות ה-60. 

בסיס השמש חסר.
מצב טוב.

$40
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365

מגדל  תבליט  עם  חנוכיה    .360
דוד

דוד  מגדל  תבליט  עם  קטנה  חנוכיה 
בתוך קשת ועליה כיתוב "הנרות הללו 

אנחנו מדליקין".
.8.3x12 מידות מרביות

ישראל,  חן-חולון,  או  פורטונה  תוצרת 
לא חתום, שנות ה-60.

בסיס השמש חסר.
מצב טוב.

$40

361.  חנוכיה ארץ ישראלית

בגב החנוכיה מוטיבים ארץ ישראליים: 
כדי שמן בצדדים וענפי זית אלכסונים 

שבראשם בית השמש.
.10x18 מידות מרביות

ה- שנות  חתומה,  לא  ישראל,  תוצרת 
.50

מצב טוב.

$50

362.  חנוכית "פלבל" 

חנוכית פליז מאורכת עם בסיס קדמי 
מעוגל לשמש. ללא כותרות ועטורים.

אורך 27.6 ס"מ.
תוצרת "פלבל", חתום בשמש, ישראל, 

שנות ה-50.
מצב טוב מאד.

$150

363.  חנוכיה מיניאטורית

שבעת  מנורת  בעיצוב  מפליז  חנוכיה 
זרוע  בעל  חזיתי  שמש  עם  הקנים, 

נשלפת.
.5.7x11.5x12.5

לא חתום, גרמניה, שנות ה-20.
מצב טוב מאד.

$120

364.  חנוכיה גדולה - גרמניה

מנורת  בעיצוב  מפליז  גדולה  חנוכיה 
עם  אקטגונלי,  בסיס  הקנים.  שבעת 

עטורים צמחיים וגאומטריים.
.14x35x32.3

לא חתום, גרמניה, שנות ה-20.
מצב טוב מאד.

$600

365. חנוכיה - אורט שטרסבורג

על-ידי  שיוצרה  מפליז  חנוכיה 
"אורט"  המקצועי  הספר  בית  חניכי 

בשטרסבורג.
רוחב: 26.3, גובה: 9.3.

חותמות בית הספר "אורט", כולל סמל 
אחרי  צרפת,  שטרסבורג,  הספר,  בית 

מלחמת העולם השניה.
מצב טוב מאד.

$300
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366.  סכין לחלה - גרמניה

מעוטרת  כסף  ידית  עם  לחלה  סכין 
בשולחן לשבת, מגן דוד ופרחים וכתוב 
שבת  כי  היום  אכלוהו  משה  "ויאמר 

היום לה'".
 solinGen  oTHello, חתום 

.anTon winGen
גרמניה, שנות-ה 20.

מצב טוב מאד, מעט כתמים.

$180

367.  סכין לחלה

כתובת "לכבוד שבת קודש".
ידית כסף מעוטרת בדגמים גאומטריים 

וצמחיים.
אורך: 18.8.

המחצית הראשונה של המאה ה-20.
מצב טוב,כתמים בלהב.

$100

368.  גביע כסף חקוק - גרמניה

גביע כסף גלילי, עם שפה מופשלת.
על דופן הגביע קרטוש, סביבו עטורים 
על  ובתוכו  ודקורטיביים,  צמחיים 
 meine בגרמנית  כיתוב  מקווקו  רקע 

Pathchen "לסנדק שלי".
גובה 7.3 ס"מ, קוטר מירבי 6.3 ס"מ.

חתום, גרמניה, המאה ה-19.
בחלק  פגיעות  מעט  טוב,  מצב 

התחתון.

$100
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369. צלחת פסח

צלחת פסח צבעונית, עם הדפסי כיתוב 
בעברית בתוך מדליונים מסוגננים, וביניהם 

עיטורים צמחיים.
קוטר: 24.5.

לא חתום. אירופה, סוף המאה ה-19.
מצב טוב.

$750

370.  מגילת אסתר 

מגילת אסתר כתובה על קלף בכתב סת"ם 
בנוסח ספרד.

מגוללת על עמוד עץ מחורץ וידית שנהב.
גובה: 29.5.

כפי הנראה מטורקיה.
מצב טוב, ללא מכסה.

$650
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371. מקום המקדש - מגש אמייל

של  באמייל  הדפס  עם  ממוסגר  מגש 
מסגד אל-אקצה ואזור המקדש.

.24.5x38
חתום G m צ'כוסלובקיה, תחילת המאה 

ה-20.
מצב טוב, המסגרת חדשה.

$300

372.  בקבוק יין כשר - תוניס

30 ס"מ, תוית צבעונית עם  בקבוק יין 
איור המרגלים נושאים אשכול ענבים.
בחותם  חתום  ביין,  מלא  הבקבוק 

שעווה.
 ,1898 נוסד   – חביב  משה  תוצרת 

תוניס.
"יין משומר נעשה בהכשר מדויק, תחת 
הרבנים  מראש  מגזים  ת"ח  השגחת 

דפה תונס". 
מצב טוב.

נדיר.

$80

373.  בקבוק יין של פסח

כותרת  עם  תוית,  ללא  שקוף  בקבוק 
מובלטת "פסח".

גובה: 29.
אירופה,   ,PeaRl Glass co. תוצרת 

תחילת המאה ה-20. 
מצב טוב.

$80

374.  כלי קבול קבלי

כלי קבול גלילי גדול מנחושת עם שפה 
מעוגלת בולטת ומתחתיה שני אפריזים 
מעגליים עם ריקועי חיות ופרחים. בין 
שורות  שתי  מרוקעות  האפריזים  שני 

של אותיות קבליות בסגנון ירושלמי
)בעלות חודים דקים(.

גובה 35.5 ס"מ, קוטר כ- 38 ס"מ.
שלהי  פרס,  או  מצרים  ישראל,  ארץ 

המאה ה-19, תחילת המאה ה-20.
קטנים  סדקים  בפח,  אחדים  כיפופים 

בבסיס וחור קטן בדופן.

$800

375. מפה רקומה לחלה

היקפה  במלוא  מעוטרת  שולחן  מפת 
במרכזה  צבעונית,  פרחונית  ברקמה 
"יום  כותרת  וסביבה  חלה  רקומה 
וכל  והארץ  השמים  ויכלו  השישי 

צבאם".
.87x90

המחצית הראשונה של המאה ה-20.
קרעים וסימני בלאי בבד.

$200

עבודת   - למצות  כיסוי    .376
רקמה

רקמה פרחונית על בד קטיפה אדום.
כיתוב רקום – ברכה על אכילת מצה.

"לוי"  "כהן",  וכותרות  כיסים   3
ו"ישראל".

גדילים עשויים חוטי זהב.
.45x35

תחילת  ה-19,  המאה  סוף  אירופה, 
המאה ה-20.

במצב טוב מאד.

$150

377.  כפה אשכנזית מעוטרת

כפת כותנה לבנה מעוטרת בפסי רקמת 
דוגמאות  עם  מוזהבים  כסף  חוטי 

משולבות.
המחצית הראשונה של המאה ה-20.

מצב טוב.

$200

376

377
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בעקבות מלחמת העולם הראשונה ומשברים שעברו על 
"בצלאל", הגיע גל גדול של פיטורים בבצלאל. מפוטרי בתי 

המלאכה התארגנו לקבוצות עבודה והמשיכו לעבוד בסניפים 
של "בצלאל" שבהנהלת בוריס שץ. בין הסניפים היה גם 

"התומר", שהוקם על-ידי ראובן ליפשיץ, מיכאל פולמוס 
ודוד ריבקין, והתמחה בציורים והדפסים על בדים מכותנה, 
משי וקטיפה. במכירה מספר פריטים של מחלקת "התומר" 

ותלמידיה, שהמשיכו במלאכה זאת גם אחרי סגירת "בצלאל" 
בשנת 1929.

378

379
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378.  רועה צאן - הדפסה וצביעה 
על בד

הדפסה וצביעה ידנית צבעונית על בד 
קטיפה שחור.
ללא כותרת.

53x28.7 48.7. כולל מסגרתx24.2
שנות ה-30.

המסגרת מנותקת בפינות.

$220

  - רחל  וקבר  אבשלום  יד    .379
עבודות הדפסה וצביעה על בד

שני הפריטים – עבודת הדפסה וצביעה 
על בד קטיפה שחור.

בעברית  אבשלום"  "יד   כותרת  .1
ו"ירושלים" באנגלית.

.41.5x47
שנות ה-30.

זכוכית  מתפרקת,  ישנה  מסגרת  בתוך 
שבורה.

ו"ירושלים"  רחל"  "קבר   כיתוב  .2
בעברית.
.51x45

שנות ה-30.
מסגרת ישנה עם כתמי לחות.

$200

381.  רחל - הדפס על בד קטיפה

כרית עם הדפס צבעוני על בד קטיפה 
שחור.

כיתוב: רחל.
שנות ה-30.

.31x45
בלאי בקטיפה.

$120

380.  קבר רחל - הדפס על בד

דמויות  שתי  עם  רחל  קבר  של  הדפס 
יהודיות. גווני חום על בד כותנה לבן.
כותרת "קבר רחל" בעברית ואנגלית.

.20x31.2
פלשתינה,  תוצרת  מאחור:  חתום 

ירושלים באנגלית.
שנות ה-20.

$100

380

381
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383. כיסוי לחלה

כיסוי לחלה בצבע ורוד, מנחת זכרון מאת ישיבת אהל 
משה בירושלים.

הדפס ליטוגרפי ע"י מונזון ירושלם.
הישיבה.  ותמונת  מירושלים  שונות  בתמונות  מעוטר 
משני  מעליה.  וכתר  מנורת-קנים  מצוירת  במרכז 

הצדדים ברכות לשבת וליום טוב בעברית וביידיש.
41x49

מצב טוב, אך פרום מעט בצדדים, סימני קיפול רבים.

$80

384. כיסוי לחלה

בד כחול מודפס לכבוד שבת ויום טוב, נדפס בירושלם 
ת"ו. 

מעוטר בתמונות שונות מא"י : יריחו עיר התמרים, עיר 
שכם, בית-אל, קבר רחל אמנו, מקום המקדש, מערת 

המכפלה, קבר שמואל הנביא ועוד.
לשבת  קידוש  הצדדים  משני  מערבי,  כותל  במרכז 
ולמועדים ולמעלה כתובת לכבוד שבת ויום טוב בתוך 

מסגרת עם אריות וכתר.
.45x47

מצב טוב מאד, שלושה כתמים קטנים.

$80

382.  שבע ממחטות מאויירות

מארץ- ופרחים  נופים  באתרים,  מאויירות  ממחטות 
השוליים  בעבודת-יד.  ציור  או  בהדפסה  ישראל, 

בגזירה גלית.
מ-14x14 עד 17x17 בקירוב.

אחת הממחטות חתומה "בצלאל".

$100
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385.  שטיח "בצלאל" - מקום המקדש

שטיח "בצלאל" קטן. מסגד אלאקצה עם כותרות "מקום המקדש" ו"בצלאל ירושלם". 
השטיח יוצר במחלקת השטיחים של "בצלאל", שפעלה בין השנים 1906-1920. שטיחים 
שיוצרו בתקופה זאת חתומים "בצלאל", לעומת שטיחים שיוצרו בין השנים 1920-1931, 

החתומים "מרבדיה".
40X50 בקירוב.

צבעים מקוריים עזים למעט כותרות שדהו. שתי אימרות פרומות.

$900

על  מודפסת  טובה  שנה    .386
משי

שנה טובה בתוך מסגרת צבעונית. ציור 
"ציון"  הכתוב  בתוכו,  דוד  מגן  עם  דגל 

וקישוטים סביבו.
25x25. עברית, אנגלית ויידיש.

קטן.  וקרע  רבים  קפלים  טוב,  מצב 
המסגרת דהויה מעט.

$70

387.  מגדל דוד - עבודת רקמה

רקמת משי בשחור ולבן של מגדל דוד.
כותרת "ירושלם – מגדל דוד".

במסגרת  פספרטו  עם   ,14x25
.21.4x36.5

לאריגה  חרושת  בית  "ארנון",  תוצרת 
אמנותית, תל-אביב, שנות ה-30.

מקורית  פספרטו  מסגרת  טוב,  מצב 
פגומה.

$100
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מחוטי  רקום  דיוקן   - ד'יזראלי  בנימין    .388
משי

נרקם בחוטי משי על ידי ט. סטיבנס, קובנטרי, אנגליה 
שלהי המאה ה-19.

בריטי  ומדינאי  סופר   )1804-1881( ד'יזראלי  בנימין 
ולחם  בריטניה  ממשלת  כראש  שכיהן  יהודי  ממוצא 
על מתן זכויות אזרחיות מלאות ליהודי בריטניה, ואף 
קשריו  ישראל.  בארץ  יהודית  מדינה  של  ברעיון  תמך 
עם המלכה ויקטוריה היו הדוקים, והיא העניקה לו את 

תואר האצולה ארל )רוזן(.
 THe laTe" על הדיוקן רקומים פרחים ומופיע הכתוב

."eaRl oF BeaconsField
 17.2x22 6, בתוך מסגרתx10.5 הרקמה 

מצב טוב, כתם בפספרטו.

$120

389.  שטיח קיר - הרצל

הצילום המפורסם  על-פי  הרצל,  דמות  עם  קיר  שטיח 
דוד  מגדל  ברקע  בבאזל.  המלון  במרפסת  הרצל  של 

ולרגליו שבי-ציון.
עבודת מכונה, חוטי כותנה ושניל.

.61x102
תוצרת בית הספר "אליאנס", ירושלים 1930 בקירוב.

"ש"  האות  של  מאוחרת  תוספת  חסרים,  גדילים  מעט 
בתוך המגן דוד.

$220

390.  הרצל - עבודת רקמה

עבודת משי בשחור ולבן של דיוקן הרצל.
.38x22 14. עם פספרטוx22

תל- אמנותית,  לאריגה  חרושת  בית  "ארנון",  תוצרת 
אביב, שנות ה-30.

מצב טוב, מסגרת פספרטו מקורית פגומה.

$250
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391.  חיים ויצמן - עבודת רקמה

רקמת משי בחום ולבן של דיוקן חיים ויצמן.
.25x18 14, בתוך מסגרתx22

תל- אמנותית,  לאריגה  חרושת  בית  "ארנון",  תוצרת 
אביב, שנות ה-30.

מצב טוב, מסגרת רופפת ופגומה.

$150

392.  בן-גוריון על ראשו - פיגורת פליז

בן-גוריון עומד על ראשו, על תבליט של מדינת ישראל 
ככרית.

לא חתום.
גובה: 15 ס"מ.

מצב טוב, סימני קורוזיה.

$270

393.  בן-גוריון - יציקת ברזל

ושימשה  יתכן  ברזל.  יציקת  בן-גוריון,  של  צדודית 
כתבליט לריקוע דמותו בלוח נחושת.

.2x15.5x14 :מידות מירביות
מצב טוב, הברזל חלוד.

$150
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397.  אוסף עבודות עץ זית - ירושלים

שש עבודות עץ זית מוקדמות שנעשו כמזכרות וככלים שימושיים. חתומות 
ירושלים בעברית או באנגלית.
 קסת דיו עם מיכל זכוכית. .1

 קופסת בשמים או טבק בצורת חבית. .2
 קופסת טבק להרחה. .3

 מגדל בשמים. שברים בשפת המגדל. .4
 כריכת ספר תהילים מיניאטורי 2.5x5.5 עם ציור מגדל דוד. .5

קלים  פגמים   .4x6.5x20.5 מידות:  דוד.  מגדל  ציור  עם  זית  עץ  6. קלמר 
בעץ.

מצבים משתנים,סה"כ מצב טוב.

$120

395.  מגילת אסתר בנרתיק עץ זית

כתרים  עטורי  עם  קלף,  על  ספרדי  נוסח  יד  בכתב  מגילת אסתר 
בדגמי  מגולף  נרתיק  עם  זית,  עץ  מוט  על  גלולה  המגילה  בדיו. 

"הכותל המערבי" ו"קבר רחל".
תוספת מאוחרת בדיו "לבית הכנסת נשמת חיים".

אורך 44 ס"מ.
ירושלם, טרום בצלאל.

מצב טוב.

$350

396. דיוקן תימני - גילוף איכותי בעץ זית

עם  תימני  דיוקן  בצדף,  משובץ  זית  בעץ  איכותית  גילוף  עבודת 
ידית שטוחה לדפדוף בספר.

עבודת "בצלאל" או "הזית" – קבוצת הבת של "בצלאל", שנוסדה 
בשנת 1913.
לא חתום.

אורך 38 ס"מ. 
מצב טוב מאד.

$650

394.  הגדודים העבריים - תבליט יציקה - ברונזה

לוחם יהודי אוחז בדגל עם מגן דוד, רומס ברגלי סוסו את הסמל 
העות'מאני, ומפלס דרכו לארץ ישראל בין הבריקדות.

 .14.7x14.3 :מידות
מצב טוב.

$150
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כעשרים  בשיאו  והעסיק   ,1953 בשנת  בחולון  הוקם  "קרמוס"  הקדרות  מפעל 
עובדים. התוצרת כללה צלחות, קערות וכדים שהיו חפצי נוי וקישוט יותר מכלים 
שימושיים. עיצובם מאופיין בסגנון פסיפסים צבעוניים פיגורטיביים עם מוטיבים 

ארץ ישראליים, או גיאומטריים מופשטים, על רקע חום - אדמה.

ספרות: "קרמוס" חיים גרוסמן, "מכירה פומבית", גליון 45, 2004.

398.  צלוחית קרמוס - זוג רקדנים

בצבעי  ומאויירת  בחום  צבועה  עמוקה  קטנה  צלחת 
אמייל, בזוג רקדנים.

.6.7x14x12.5 :מידות מירביות
חתום "קרמוס", שנות ה-50.

מצב טוב מאד.
 

$100

399.  צלחת "קרמוס"- תימנים

בשלושה  ומאוירת  צבועה  קרמיקה  צלחת 
ראשי תימנים.

צלחת טרפזית, 19x20 בקירוב.
חתום "קרמוס", שנות ה-50.

מצב טוב מאד.

$100

400.  צלחת קרמוס - רקדנית

בחום,  צבועה  טרפזית,  קרמיקה  צלחת 
ומאוירת בסגנון פסיפס בדמות רקדנית.

חתום בתחתית, שנות ה-60.
.22x21 מידות מרביות

מצב טוב מאד.

$100
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401.  חוה סמואל- פסל נגן האקורדיון

פסל יצוק מחמר שרוף, צבוע ומזוגג, שנות ה-40.
חתום בהטבעה בתחתית: אוה סמואל באנגלית וראשון 

לציון בעברית.
נולדה  הישראלית"  הקרמיקה  "חלוצת  סמואל  חוה 
באסן, גרמניה, שם למדה תחילה ציור וגרפיקה ובהמשך 
ב-1932  קרמית.  טכנולוגיה  כולל  ופיסול  קדרות  גם 
לקרמיקה.  סטודיו  בירושלים  ופתחה  ארצה,  עלתה 
ב-1934 עברה לראשון לציון ויסדה את בית המלאכה 
שנות  כל  במשך   .1978 עד  פעיל  שהיה  ופסל"  "כד 
קרמיקה  קטן,  פסול  בקדרות,  עסקה  בארץ  פעילותה 

ארכיטקטונית, ציור וגרפיקה.
גובה 28, שנות ה-40.

מצב טוב מאד.
כוכבי,  נוגה  עורכת:  קרמיקאית,  חוה סמואל-  ספרות: 

אגודת אמני קרמיקה בישראל, 1985.

$300

402.  פך קרמיקה תוצרת "כד וספל"

בעבודת  בטבעות,  מעוטר  ומזוגג,  צבוע  קרמיקה  פך 
אבניים.

תוצרת סדנת הקרמיקה "כד וספל" של חוה סמואל.  
חתומה ראשון לציון בהטבעה+סמל הסדנה.

גובה 13 ס"מ, שנות ה-50.
שבר קטן בשפת הבסיס, למעט כך במצב טוב.

$80

403.  מעמד לנר - קרמיקה מאויירת

מעמד לנר עם איורים בעבודת-יד של עגלת קרח, תחנת 
דלק וספינה.

קוטר: 13.5 ס"מ.
תוצרת "לפיד", חתום, שנות ה-50.

מצב טוב.

$30
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404.  קרמיקה ארמנית כד לתליה

וצבי  מסוגננים  בפרחים  מעוטר  לתליה  כד 
שראשו מורם אל-על, מוטיבים אלה שכיחים 
בעבודת הסדנה המשותפת, שפעלה בירושלים 

בין השנים 1922-1964.
חתום: Palestine + חתימת הסדנה. לפני 1948.

גובה 16 ס"מ..
ירושלים,  של  הארמנית  הקרמיקה  ספרות: 
קטלוג תערוכה, יעל אולניק, מוזיאון הארץ, תל 

אביב 1986.

$80

405.  קרמיקה ארמנית- צלחת

מעוטרת  הקיר,  על  תליה  אפשרות  עם  צלחת 
בדגם ערבסקה. סדנת בליאן.

חתומה + Jerusalem חתימת הסדנה.
קוטר: 18 ס"מ, שנות ה-70.

קילופי צבע וגלזורה בשפת הצלחת.

$40

צלוחית   - ארמנית  קרמיקה    .406
אובלית 

מעוטרת בפרחים מסוגננים. סדנת קרקשיאן.
חתימת   Jerusalem old city  + חתומה: 

הסדנה.
רוחב מירבי 16 ס"מ שנות ה-70.

מצב טוב.

$40

407. קרמיקה ארמנית - שלושה פריטים 

 עציץ מעוטר בפרחים ועלים. .1
סדנה ירושלמית.

מידות: גובה: 11.5, קוטר: 10.5.
קילוף צבע וגלזורה בשפה )כ-1 ס"מ(, שנות ה-60. 

חתום: JeRusalem + חתימת הסדנה.
2. קופסה מעוטרת בדגים.

סדנה ירושלמית. 
חתומה: JeRusalem + חתימת הסדנה.

.6x10x16
קילופי צבע וגלזורה בשפה.

 צלחת מלבנית.  .3
מעוטרת בשני צבאים עם ראש מורם.

 .15x25
קילופי צבע וגלזורה בשפה.

חתומה: JeRusalem + חתימת הסדנה.

$80

407
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408.  רפאל אוזן - כד קטן מאויר

ציור צבעוני של ציפורים וצמחים בסגנון נאיבי על-ידי 
הצייר רפאל אוזן.
צפת, המאה ה-20.

גובה 13, חתום.
מצב טוב.

$40

409.  שלוש צלחות פלבל

1. שבט אשר - במרכז הצלחת תבליט בצורת מדליון 
עם כתוב "אשר" ועטור צמחים. השפה מקושטת בחצאי 

טבעות משתלבות עשויות עבודת ניסור מתכת.
קוטר 29 ס"מ. ישראל, שנות ה-50.

2. צלחת פלבל מקושטת ברוזטות.
29.5 ס"מ. קיפול בשפה וכתמים, ישראל, שנות  קוטר 

ה-50.

3. צלחת פלבל עם דגם פרחוני במרכזה.
קוטר 19 ס"מ. ארץ ישראל, שנות ה-40.

מצב טוב.

$120

410. שתי מאפרות כורסה של פלבל

1. תבליט קבר רחל, תוצרת ישראל, שנות ה-50.
2. דגמי צמחים, תוצרת ארץ ישראל, שנות ה-40.

קוטר המאפרות 7.7 ס"מ.

שהיה  העור  או  הבד  את  חסרות  המאפרות  שתי 
בתחתיתן לאחיזה במשענת היד של הכורסה.

$40

411.  פלבל - מזוזה עם תבליט

מזוזה עם תבליט מפת ארץ ישראל, ללא קלף.
אורך מירבי 7.3.

לא חתומה בחותמת פלבל, אך מופיעה בקטלוג פלבל 
)פריט a548(, תוצרת ישראל, שנות ה-50.

מצב טוב.

$30

412. פלבל - קנקן גדול 

קנקן גדול, דגם חברון, פריט מספר 651 בקטלוג 
פלבל.

פטינה ירוקה מלאכותית.
דוגמה אוריינטלית טיפוסית. 

גובה: 39.
מצב טוב מאוד למעט פגיעות קלות בדופן. 

חתום "פלבל" בתחתית, תוצרת ישראל, שנות ה-50.

$150

413.  פלבל - תבליט עם דמות תימני

תבליט פליז עם דמות של נער תימני.
מאחור טבעת לתליה.

.6.2x5.2
חתום "פלבל", תוצרת ישראל, שנות ה-50.

מצב טוב מאד.

$50

413
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414.  פלבל - מחזיק פנקס

מחזיק לפנקס, מכסה עם תבליט מפת ארץ ישראל.
.8.2x14

חתום "פלבל", ארץ ישראל, שנות ה-40.
מצב טוב מאד.

$30

415.  פלבל - קופסה מעוטרת

קופסת סוכריות תוצרת "פלבל" עם עטור פרחוני ושני 
ברבורים.

קוטר 14 ס"מ.
חתום "פלבל", תוצרת ישראל, שנות ה-50.

מצב טוב מאד.

$50

416.  קופסת "צל-ציון" - אליעזר ורבקה

קופסה לתכשיטים עם תבליט איכותי על המכסה של 
רבקה משקה את אליעזר.

קוטר 14 ס"מ.
חתום "צל ציון", תל-אביב, שנות ה-50.

מצב טוב מאד.

$70

417.  זוג מחזיקי ספרים 

זוג מחזיקי ספרים – עצי תמר.
עבודת ניסור מתכת, תוצרת יצחק ביר, חתומים, שנות 

ה-50. 
מצב טוב מאד.

$60

ישראליות  )הדס(  בשמים  קופסאות    .418
קטנות.

שלוש קופסאות בשמים עשויות מתכת.
ירושלים  בנופי  שניה  פרחוני,  בדגם  מעוטרת  אחת 
אשכול  עם  המרגלים  ושני  ירושלים  בנופי  ושלישית 

ענבים.
קוטר הקופסאות 5-6 ס"מ.

מצב טוב.

$70

415416

 ספטמבר 2008 |  154



419.  אופנהיים - מחזיק פנקס

עם  לפנקס  מחזיק   - ישראל"  "מדינת 
תבליט מפת ארץ ישראל על המכסה.

.13x7.5
שנות החמישים.
מצב טוב מאד.

$20

 - מעוטרת  נחושת  צלחת    .420
"מדינת ישראל"

סמלים,  ב-12  מסביב  מעוטרת  צלחת 
במרכז הצלחת כתובת "מדינת ישראל" 

בתוך מגן דוד.
קוטר 29.5.

נושאת מדבקה של "הקישוט", 1948-9.
מצב טוב מאד.

$30

מעוטרת  נחושת  צלחת    .421
גדולה

בסמלי  מסביב  מעוטרת  הצלחת 
השבטים. במרכז מפת תבליט של ארץ 
לארץ  ישראל  "עם  וכתובת  ישראל 

ישראל".
קוטר 37.7 ס"מ.

תוצרת "הקישוט", 1948-9.
מצב טוב, כיפופים בשוליים.

$30

 - מעוטרת  נחושת  צלחת    .422
"מדינת ישראל"

העמדתי  ירושלים  חומותיך  "על 
שומרים" – "מדינת ישראל".

חייל  נראה  ובו  תבליט  הצלחת  במרכז 
עם נשקו מול חומות ירושלים.

קוטר 32.2.
תוצרת  תל-אביב,  ציון",  "צל  חתום 
מס  של  מדבקה  הצלחת  על  ישראל. 

מותרות, סידרה ראשונה 1948-9.
מצב טוב מאד.

$70

423.  צלחת "מדינת ישראל" עם מפה

צלחת נחושת מרוקעת במפת ארץ ישראל כמדליון מרכזי, סביבה 
קישוטים אוריינטאליים צמחיים, ומעל כותרת "מדינת ישראל".

קוטר 30 ס"מ.
לא חתום, ]1948[.

מצב טוב.

$200
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426.  בוריס שץ - תבליט לזכר טרומפלדור

תבליט כסף עם דיוקן טרומפלדור וכיתוב "לזכר יוסף 
אדר  י"ב  בתל-חי,  מות-קדושים  מת  ז"ל,  טרומפלדור 

תר"פ".
חתום בוריס שץ במונוגרמה, בצלאל, ירושלם, 1920.

 .7.5x4.4
מצב טוב מאד.

$500

 - ישראל  מפת  עם  המדינה  יום  צלחת    .424
1948

"אם תרצו אין זו אגדה" – ציור מפת ישראל ושני דגלי 
מאחור  וזהב.  כחול  בשחור,  צבועה  בצדיה.  ישראל 

הקדשה לחלוצים בפלשתינה. 
צלחת פורצלן, קוטר 27.5 ס"מ.
H. TRouGHT, ארה"ב, 1948.

מצב טוב מאד.

$90

425.  צלחת פלבל - עצמאות תש"ט

צלחת קטנה תוצרת "פלבל" שיוצרה ליום העצמאות 
"תש"ט"  כתוב  עם  ישראל,  מדינת  של  הראשון 

ובמרכזה סמל משולב בחרב, ענפי זית ושיבולים.
קוטר 18.6 ס"מ.

כחדשה.

$70

427. מרדכי אבניאל - עבודת ריקוע נחושת

הכותל  למרגלות  זקנים  שני  נחושת,  ריקוע  עבודת 
המערבי. מרדכי אבניאל. 

 1922-1925 בשנים  בבצלאל  למד  אבניאל  מרדכי 
ולימד במחלקה לחיטוב בשן בשנים 1925-1929.

.30x25.5 13, עם מסגרתx9
חתום אבניאל בצד הימני התחתון.

מצב טוב מאד.

$50
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428.  אלבום עור ישן עם תבליט
 

אלבום עור עם תבליט נוטעים.
.9.5x7 :24. מידות התבליטx34 :מידות האלבום

התבליט נדיר ומצבו טוב. 
האלבום משופשף מבחוץ. משומש, הצילומים הוצאו ונותרו 

עקבות מדבקות.

$150

429.  תאריכון שולחני - סגנון בצלאל

תאריכון עשוי צלולויד עם ציור אוריינטלי בעבודת-יד 
בסגנון בצלאל, בצד האחורי מעמד-שולחני.

.12x20
לא חתום, 1930 בקירוב.

מצב טוב, שברים קטנים בשוליים.

$400

430.  שני נרתיקים מעור לכרטיסי ביקור

שני נרתיקים מעוטרים במדליון. באחד תבליט מגדל דוד 
ובשני יד אבשלום.

.10x7.3
תוצרת "בית החרושת לכריכת ספרים וקופסאות", 
קבוצת-בת של "בצלאל", בהנהלת אלחנן חץ, בין 

השנים 1924 ל-1930.
מצב טוב מאד.

$80
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432.  מגילת אסתר עם ציורים - תשורת קק"ל 

מגילת אסתר מגוללת, מודפסת על נייר פרגמנט. העתק 
של מגילה עתיקה, כתובה ומצוירת ביד.

הקיימת  הקרן  "תשורת  המגילה  בתחילת  כותרת 
לישראל ליהודי רומניה".

.18x100
פגמים בידית ובנייר, קרעים ללא פגיעה בטקסט.

$280

433.  גביע קידוש מתנת לשכת בני-
ברית

"לפנינה  חריטה  עם  לקידוש  כסף  גביע 
בני-ברית  מלשכת  )הפסנתרנית(  זלצמן 
הוקרה  לאות  טבריה,   – עקיבא'  'רבי 

והערצה".
גפן  בענפי  משולבים  תמר  עצי  עטורי 
וכתוביות בעבודת-צריבה, קישוטים סביב 

בפיליגרן וגרנולציה.
גובה 13.7 ס"מ.

חתום sTaneTZK, ישראל, 925 ומתוארך 
.1964

מצב טוב, למעט פגיעות קלות בדופן.

$250

434.  קבר רחל - ניסור עץ וצביעה

צבועים  עץ  לוחות  משני  עשויה  רחל  קבר  תמונת 
ומודבקים.

בעברית  ו"ישראל"  באנגלית  רחל"  "קבר  כותרות: 
ואנגלית.

.23x30 :מידות מרביות
מושיוף,  משפחת  בני  של  הנאה  לסוכה  כשי  נתנה 

גבעתיים, 1971.
מצב טוב.

$30

432
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435.  מנורת זכרון לתליה

מנורה מנחושת עם רקועי צמחים.
כיתוב מנוסר "מתנת המיסדת של אגודת הכנסת כלה 
תל  האגודה,  של  העשירי  ליובלה  בוכמן,  שרה  וגמ"ח, 

אביב, תשי"ג". קוטר 25 ס"מ.
צלחת תלויה בשרשראות-ברזל דקות מגוף המנורה.

עבודה עממית מיוחדת.
מצב טוב, מעט פגמים.

$120

צלחת   - בתל-אביב  הגדול  הכנסת  בית   .436
מאוירת

בתל- הגדול  הכנסת  בית  של  איכותית  ריקוע  עבודת 
אביב.

קוטר: 32 ס"מ.
כותרת: "בית הכנסת הגדול תל-אביב".

שנות ה-40. 
מצב טוב מאד.

$80

437.  ליד הבאר - תמונה מגזרי נייר

דקל  עצי  שלצדה  באר,  ליד  ראשה  על  כד  עם  נערה 
וצבר.

עשוי מגזרי נייר צבעוניים מודבקים על קרטון.
.25.8x23.6 :19.5. מידות עם מסגרתx17 :מידות

חתימה לא ברורה, שנות ה-50.
מצב טוב.

$30 436
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438. קופת צדקה

קופת צדקה, כנראה ירושלמית, סוף המאה ה-19 
תחילת ה-20.
גובה 14 ס"מ.

עבודת-יד עממית יפה.
חור בידית וחור 2 ס"מ ליד האבזם.

$200

439.  קופסת צדקה מיניאטורית

כיתובים באנגלית, עברית ואידיש
a dime a daY will HelP

גובה: 8.5, קוטר 2.2.
ישיבת ילדים "תפארת ירושלים", ניו-יורק.

מצב טוב מאד.

$100

440.  תרמיל פגז מעוטר תש"ה

פגז מעוטר "על חומותיך ירושלים העמדתי שומרים".
 הכיתוב והעיטור על הפגז נעשו בצריבה.

 מגדל דוד וחיל מול חומות ירושלים.
גובה 23.5, קוטר 8 ס"מ.

ארץ ישראל, 1945.
מצב טוב מאד.

$180
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441.  ציור על זכוכית לסוכה

ציור צבעוני על זכוכית. מאויר בארבעת המינים, כיתוב 
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" תשט"ז.

 .61.5x57.5 54. עם מסגרתx49
 סדקים בצבע ופגמים במסגרת.
אמנות עממית נאיבית ומעניינת.

$150

442. בקבוק זכוכית מעוטר

ידיים  שבמרכזו  דוד  מגן  עם  חקוק,  זכוכית  בקבוק 
משולבות. מוטיב זהה מופיע גם בחותמת תנועת ביל"ו, 
שנוסדה ב-1882. מעל מגן הדוד חקוקים בבקבוק ראשי 
תיבות באנגלית .i.o.B.B, מעליהם עטורים בסגנון ארט 

דקו, ומתחת חקוק
.1927, JoFa uniTas 

גובה הבקבוק 23 ס"מ.
מצב טוב מאד.

$80

443.  כלי פורצלן - "מלון מגדל" - חיפה

סמל  עם  וחלב,  קפה  לסוכר,  מפורצלן  כלים  שלושה 
"מלון מגדל". 

"חוות- מנהל  גליקין,  משה  על-ידי  נוסד  מגדל  מלון 
מגדל", שעל חוף הכנרת. משה גליקין התיישב בחיפה 
בסוף שנות ה-20, היה ממייסדי הדר הכרמל והקים 
ברחוב אחד העם 5 מלון טבעוני מיוחד. המלון נקרא 
"מלון מגדל" על שם החווה אליה נקשר, והנציח בסמל 

המלון.
שניים מהכלים חתומים - 1928, 

.luseRne, BauscHeR weiden
סדקים וחוסרים בכלים.

$180

441442

443
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עם  מאוירת  פח  קופסת    .444
מוטיבים ציוניים

קופסה צבעונית, אובאלית. על המכסה 
מפת ארץ ישראל, דגל ישראל וטקסט 
ואנגלית.  בעברית  העצמאות  ממגילת 
ציוניים  דימויים  הקופסה  לצידי 
ודמויות  אתרים  מוסדות,  הכוללים 

בעיר ובכפר, לצידם כיתוב באנגלית.
לקופסה שתי ידיות.
ארצות הברית, 1950.

מידות מרביות: 21x28. גובה 10.2. 
קלים  צבע  שפשופי  למעט  טוב,  מצב 
בצד  חלודה  וסימני  החיצוני  בצד 

הפנימי.

$160

- מעץ  צעצוע  משאית    .445
תנובה

משאית עץ עם הלוגו הישן של תנובה. 
צבועה באדום ולבן.

.12.5x10.5x25.3 :מידות
תוצרת ישראל, שתי תוויות מס קניה, 

יצרן לא ידוע, שנות ה-50-60.
מצב טוב.

$140

דמות  עם  אגוזים  מפצח    .446
פאגין

מוטיב  עם  מפליז  אגוזים  מפצח 
בשק  אוחז  פאגין  אנטישמי,דמות 

מטבעות.
כיתוב FaGin בשתי הידיות.

אורך 12 ס"מ.
לא חתום, שנות ה-20-30.

מצב טוב מאד.

$120

447.  חותמת "גלאט" 

המלה  עם  משומשת,  פליז  חותמת 
ידית  מרובע.  דפוס  באותיות  "גלאט" 

עץ.
.2.3x3.7 אורך 11.2 ס"מ. החותם

מצב טוב.

$50

448.  "כשר" - תבנית עץ ישנה

אותיות המלה "כשר" בעברית, אותיות 
פרנק ריהל.

כנראה נועד לחותמת לבשר.
.3x7x15

מצב טוב מאד.

$50

449.  לימוד תורה - ציור איכותי 
על צלולואיד

ציור מיניאטורי ממוסגר על צלולואיד.
בלימוד  שקועים  יהודים  שלושה 

תורה.
עטורים  עם  מסוגננת  נחושת  מסגרת 

פרחוניים.
.6.2x8.2

לא חתום. תחילת המאה ה-20.
מצב טוב.

$250

450.  סביבון

גוף  פיליגרן.  בעבודת  מכסף  סביבון 
אותיות  הדפנות  על  מעוגל,  הסביבון 

בתבליט נ.ג.ה.ש. )נס גדול היה שם(.
ידית הסביבון מחורצת ובראשה גולה.

גובה 4 ס"מ, קוטר 2.3 ס"מ.
לא חתום, צרפת, שנות ה-50.

מצב טוב מאד.

$200
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451.  שלוש תבניות ליציקת סמלים

עם  למדינה,  העשור  לסמל  יצוקה  גלילית   תבנית  .1
המספר 10 ודמותו של שרוליק. 1958. 

קוטר: 2.8, גובה: 3.
 תבנית גלילית יצוקה לסמל "זאב ז'בוטינקי – יוצר  .2
הגדודים  במדי  ז'בוטינסקי  דמות  עם  הגדודים", 

העבריים. קוטר: 3.6, גובה: 6.
אוחזת  חשופה  זרוע  בית"ר,  לסמל  מלבנית   תמונה  .3
במנורת שבעת הקנים. עיטורי ענפי זית וכיתוב "ביתר". 

.3.7x6.6x3.8
מצב טוב.

$100

ציורי  עם  מכתבים  וסכין  כפיות  שתי   .453
אמייל

שתי כפיות סוכר קטנות, בראשן ציורי אמייל של מקום 
כסף,  ידית  עם  סכין מכתבים  וכנסיית הקבר;  המקדש 

בראשה ציור אמייל של רוכב על גמל.
בשלושתם כיתוב באמייל ירושלים באנגלית, שלושתם 

מעוטרים בעיטורים פרחוניים.
אורך הכפיות: 11.7.

אורך הסכין: 18.
מצב טוב.

$70

452. מחזיק מקטרות - פלומבו

מחזיק לשלוש מקטרות, עבודת ברזל רקוע ומכופף.
מדבקה באנגלית "עבודת יד גרנית, ירושלים". 

אחרי  פלומבו,  דוד  על-ידי  נוסד  גרנית  המלאכה  בית 
מותו בתאונה בשנת 1966, המשיך בית המלאכה לפעול 

במשך שנים רבות.
על מחזיק המקטרות תויות מס-קניה, שנות ה-60.

דוד פלומבו לא חתם על עבודותיו.
מצב טוב מאד.

$60
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454.  סיכת אמייל - הכותל המערבי

סיכה אובלית עם ציור צבעוני וכיתוב באמייל "הכותל 
בעברית  "ירושלים"  מסוגננת.  מסגרת  בתוך  המערבי", 

ואנגלית. הסיכה לא חתומה.
.2.1x3.3

הסוגר, מדגם ישן, פגום.

$70

455.  צלחת מאוירת - מראה ירושלים מנחל 
קדרון

איור מודפס בכחול לפי תחריט של לואיג'י מאייר 
מהמאה ה-18.

קוטר: 24.7 ס"מ.
.wedGwood חתומה

מצב טוב.

$300
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ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא   .9
חברות  בעמלת  כרוך  אשראי  בכרטיס  תשלום  עמלה. 
אשראי של 3%. במקרים בהם אושר מראש, ניתן לשלם 
בהמחאה בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל  

 .1%
10.  באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים 
שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות  שרכש, 
יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים  חברת  או 
"קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את 
לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים 
המחיר  "קדם".  למשרדי  לפנות  יש  ומשלוח  אריזה 

מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד. 
תשלומים ל"קדם" יבוצעו במזומן, בכרטיסי   .11
אשראי או בהעברה לחשבון הבנק. המחאות פרטיות 

לא ייתקבלו ללא אישור מראש של בית המכירות. 
נקוב  פריט שמחירו  עבור  תשלום בשקלים   .12
בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער יציג( 
ביום  ישראל  בנק  ע"י  המפורסם  ארה"ב  דולר  של 

המכירה. 
בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  כל   .13
לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום  על  פיגורים 

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 
הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין   .14
הפריטים  עבור  לשלם  אחר,מתחייב  אדם  עבור  אם 
לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם. 
יעמוד  שהרוכש  מנת  על  לו  שייראו  האמצעים  בכל 
למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו 
שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט 
למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת 
פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע 

את ההוצאות שנגרמו.
ליתן  בכוח  הקונה  כלפי  אחראית  "קדם"   .15
מבלי  ומצבו.  מקוריותו  הפריט,  למהות  באשר  מידע 
כי מידע הנמסר  בזאת  לעיל, מובהר  לגרוע מהאמור 
המוכר  מטעם  כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע”י 
ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על 
כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל 
במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו 
וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה 
הנוגע  בכל  "קדם"  בפני  בכתב  להשיג  הזכות  נתונה 
ממועד  יום  מ-30  יאוחר  לא  וזאת  ומצבו  למקוריותו 

המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע 
הזוכה את  "קדם" לקונה  לגבי הפריט, תשיב  שנמסר 
הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה 
"קדם" הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או 

דרישות נוספות כלפיה. 
הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  הקונה   .16
שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר 
מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד  משבוע 
החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את 

מלוא התחייבויותיו לתשלום. 
"קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר   .17
לקוחות  מעוניינים להשתתף במכירה.  אינם  או  מהם 
אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת 
מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט 
מחדל  ו/או  מעשה  כל  ספק,  הסר  למען  "קדם".  של 
בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" 

ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. 
במהלך  להשתתף  המעוניינים  לקוחות   .18
המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש 

ובהקדם לצורך תיאום. 
ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  לבתי   .19
בכל  והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות  מוקנית 
הקשורים  ו/או  הנובעים  לעניינים  הנוגע  סכסוך 
לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה. 
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי   .20

הוא הקובע.

"קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   -  "קדם  .1
המוצעים  הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה  פועלת 

למכירה פומבית.
)להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  "קדם"   .2
בין היתר, הפריטים המוצעים  יפורטו,  ובו  "הקטלוג"( 
למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה, 
לשמש  נועדו  בקטלוג  המופיעים  הנתונים  ספק,  הסר 
לצרכי  מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי 
תאור, יחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון 

אחר. 
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים,   .3

הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.
מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  "קדם"   .4
המכירה  לעריכת  היתר,  בין  מטעמה,  אחראי  שיהיה 

הפומבית וניהולה.
הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  מנהל   .5
מעוניין  שאינו  מאנשים  במכירה  השתתפות  למנוע 
הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל  בהשתתפותם. 
לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של פריט כלשהו 
)גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת 
המכירה   מנהל  רשאי  כן  הבלעדי.  דעתו  שיקול  עפ"י 
להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים 
לאחר הדפסת  למכירה שנתקבלו  המוצע  פריט  לגבי 

הקטלוג. 
השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית   .6
המכירה,  לפני  יצטייד  בכוח  הקונה  ממוספרת. 
לצורך  תשמשו  אשר  כאמור,  ממוספרת  בשלטית 

הצבעה במכירה. 
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.   .7

הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש"  "מחיר   .8
שהצעתו  בכוח  קונה  כהצעת  הנקוב  הסכום  משמע 
הקשת  לאחר  מיד  אלה.  תנאים  עפ"י  נתקבלה 
ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י 
מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה 
והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה 
מציע ההצעה )להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע 
הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא 
בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח 
למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 17% בתוספת מע"מ )על 
בסיום המכירה  מיד  יעשה  העמלה(. התשלום המלא 
ולא יאוחר מתום שבוע ממועד קבלת הצעת הקונה. 

תנאי מכירה


